
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/1                   

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

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

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

                  https://www.almanahj.com/sa/1arabic2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade1                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 مراجعة الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
   المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

      المكون:.    المجال :          الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة   أن:

 تقرأكلمات معروضه .-1

 تجيب عن األسئلة .   -2

 تذكر حروف المد. -4

 تكتب الحروف الهجائية. -5

 . شكر هللا على نعمه  -6

 

 مراجعة الحروف الهجائية التى درسنها في الفصل االول:

 قراءتها بالصوت الطويل والقصير

 كتابة كلمات بالصوت القصير والطويل

 ذكر حروف المد

 

 س/اقرئي الكلمات المعروضه امامك؟

 س/اذكري حروف المد ؟

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات  
تقنيات 
 التعلم :

مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  ....................أخرى       ⃝
أدوات 
 التقويم :

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

  المدخل الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
   المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  أستمع وأالحظ ثم أجيب - 3أتعرف    -  2أالحظ وأعبر   -1   المكون:. صحتي وسالمتي  المجال :  الرابعة    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 من التلميذة   أن:يتوقع 

لوحة الصور بإستخدام مفردات  صوره من  تتحدث عن-1
 وجمل تؤدي إلى مضمون النص .

 تجيب عن األسئلة .   -2

 .تذكر الوان اشارة المرور -4

 .تتعرف على معنى النشيد -5

 . تلتزم بقواعد اشارة المرور  -6

 : االولى مثل  مناقشة محتويات الصورة

 ماذا يفعل االوالد في الشارع   ؟• /هذه الصورة  ؟ماذا تالحظين في • 

 ويتم مناقشة الصور الباقية كما سبق./بيني قواعد المرور؟• 

 سمائها.أ الصور بلف التلميذات هذه أتتكرار عرض الصور حتى 

 المعلمه/التلميذه.توضيح  خاللمن  صحتي وسالمتيى مصطلح إلالتو صل • 

 لمستهدفة من هذه الصورو ترسيخهاوتوجيه التلميذات إلى المهارات ا

 القيم واإلتجهات(-التحدث  –مثل )اإلستماع  

 

 تحدثي عن الصور التى امامك؟س/

 ؟الوان اشارة المرور اذكري س/

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   

 ( ........................ أخرى      ⃝علومات  التمييز بين الم
تقنيات 
 التعلم :

مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  ....................أخرى       ⃝
أدوات 
 التقويم :

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                           

  المدخل الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  ألون -5أنشد   -4     المكون:. صحتي وسالمتي  المجال : الرابعة     الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 أن:  يتوقع من التلميذة 

 النشيد قراءة صحيحة . بيتين من تقرأ-1

 تتعرف على معنى كلمات النشيد . -2

 . تبين قواعد السالمة -3

 .تحترم اشارة المرور -4

 . تلون حروف الوحدة  -5

 

قراءة المعلمة النشيد قراءة معبرة ومنغمة /قراءة  -
 قراءة فردية  –زمرية 

 النشيد وإبراز  المعاني والقيم اإليجابيةشرح أبيات 

 اهمية قواعد السالمةحث التلميذات 

تلوين الحرف المفرغ في القائمة الثانية بلون الحرف 
 المماثل في القائمة األولى . 

 

 

 سمعي النشيد؟ س/

 س/لوني الحرف المفرغ؟

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات  
تقنيات 
 التعلم :

مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  ....................أخرى       ⃝
أدوات 
 التقويم :

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (ضحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق   المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث  - 1    المكون:. (1الدرس ) صحتي وسالمتي  المجال :الرابعة      الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  تتحدث عن صوووووره من لوحة الصووووور باسووووتخدام مفردات وجمل تؤدي
 لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

 تسمي االشياء الرئيسية في  الدرس 

  تقرأجمله من جمل الدرس مقترنة بالصوو ر ارا ب بصووررة مرت ة
  ترتيب النص.حسب 

تبدى رأيها عن مدى حبها للنظام في أثناء عبور *    
 الشارع.

 

( مناقشة الصور والتعبير عنها بمفردات تؤدي 1عرض صور المكون )  -1
 إلى جمل النص.

( مع الكلمات مناقشة الصور مع اإلشارة إلى 2عرض صور المكون ) -2
 الكلمة تحت الصور مع التحقيق الجانب الوجداني.

 فرديا( )عدة مرات( –زمريا  -الكلمات قراءة بصرية )جهرياقراءة  -3

( قراءة الجمل قراءة 3عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون) -4
ـ فرديا ( )عدة مرات ( مع  ـ زمريا ــ بصرية مرتبة حسب النص )جهريا ــ

 مناقشة الصور وتحقيق الجانب المعرفي والوجداني .

( عرضا عشوائيا قراءة 3) عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون -5
ـ فرديا ( )عدة مرات ( ـ زمريا ـ  الجمل قراءة بصرية )جهرياــ

 

 

  تتحدث عن صوره من لوحة الصور باستخدام
 ؟مفردات وجمل تؤدي لجمل النص 

   ؟ االشياء الرئيسية في  الدرسسمي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات التفكير 
: 

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (ضحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:. (1الدرس ) صحتي وسالمتي  المجال :الرابعة      الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.ضتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(* 

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .، كتابة صحيحةالضاد* تكتب التلميذة حرف 

 .تهتم بنظافة أسنانها *

   عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته   ض((تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )
 .القصيرة
 ( 6عرض المكون) 

 يض  و   ض    َضا ض( تميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 بجميع أشكاله )ض(عرض حرف /شرح كيفية كتابة الحرف

اقرئي اثنين من كلمات   س/ 
 ؟الدرس

الحركات س/ سمي  
 . ؟القصيرة

س/ميزي الصوت القصير 
والصوت الطويل )المد( لحرف 

 ؟يض  و   ضا  ضَ (  ض)

كتابة القاف س/اكتبي حرف 
 صحيحة ؟

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (ضحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 اكملي الحرف الناقص  -10تذكير الفعل وتأنيثه     -9استمع وانطق الحرف المشدد    -8   المكون:. (1الدرس ) صحتي وسالمتي  المجال :الرابعة      الوحدة :
 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:
 (  في الكلمة .ضدائرة حول حرف ) *ترسم

 ( في المكان المخصص . ض*تكتب  حرف )

 .تذكير الفعل وتأنيثه* تحاكي 
 .( بأشكاله المختلفة في الكلمة ضتكتب حرف) -

 .تكتب الحرف الناقص مع حركته

 تحافظ على النظام.

 

 
 

 

( على السبورة قراءة الكلمات قراءة بصرية 8عرض كلمات المكون) -1
فرديا ( عدة مرات بيان الحرف المشدد وتحاكي باقي  -زمريا   -)جهريا  

 الصور مثل المثال االول

( على السبورة قراءة الكلمات قراءة بصرية 9عرض كلمات المكون) -2
فرديا ( عدة مرات بيان التذكير والتأنيث للفعل تحاكي  -زمريا   -)جهريا  

 باقي الصور مثل المثال االول

 السبورة وتوضيح الحرف الناقص في الكلمة  ( على10عرض كلمات المكون)

 فرديا ( عدة مرات -زمريا   -قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهريا   -3

 كتابة الحرف في موضعه بحركاته ثم قراءة الكلمات. -4

 

 

 ؟(  في الكلمة ضدائرة حول حرف ) ارسمي

 ؟( في المكان المخصص ضحرف ) اكتبي

 ؟ تذكير الفعل وتأنيثه  حاكي
 ؟الحرف الناقص مع حركته اكتبي

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 التفكير :مهارات 
      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 

التمييز       ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   
 ( ........................ أخرى      ⃝بين المعلومات  

      ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
 ....................أخرى 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )ع( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق   المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث  - 1    المكون:. (1الدرس ) صحتي وسالمتي  المجال :الرابعة      الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  تتحدث عن صوووووره من لوحة الصووووور باسووووتخدام مفردات وجمل تؤدي
 لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

  الرئيسية في  الدرستسمي االشياء 

  تقرأجمله من جمل الدرس مقترنة بالصوو ر ارا ب بصووررة مرت ة
  حسب ترتيب النص.

 .تلتزم بقواعد المرور عند عبور الطريق*    

 

( مناقشة الصور والتعبير عنها بمفردات تؤدي 1عرض صور المكون )  -6
 إلى جمل النص.

اإلشارة إلى ( مع الكلمات مناقشة الصور مع 2عرض صور المكون ) -7
 الكلمة تحت الصور مع التحقيق الجانب الوجداني.

 فرديا( )عدة مرات( –زمريا  -قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهريا -8

( قراءة الجمل قراءة 3عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون) -9
ـ فرديا ( )عدة مرات ( مع  ـ زمريا ــ بصرية مرتبة حسب النص )جهريا ــ

 ق الجانب المعرفي والوجداني .مناقشة الصور وتحقي

( عرضا عشوائيا قراءة 3عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون ) -10
ـ فرديا ( )عدة مرات ( ـ زمريا ـ  الجمل قراءة بصرية )جهرياــ

 

 

  تتحدث عن صوره من لوحة الصور باستخدام
 ؟مفردات وجمل تؤدي لجمل النص 

   ؟ االشياء الرئيسية في  الدرسسمي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات التفكير 
: 

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (عحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7والصوت الطويل )المد( اميزي بين الصوت القصير6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:. (1الدرس ) صحتي وسالمتي  المجال :الرابعة      الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.عتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 القصير والصوت الطويل )المد(تميز بين الصوت * 

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .، كتابة صحيحةالعين* تكتب التلميذة حرف 

 . .    تحترم قواعد المرور *

   عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته   ع((تجريد حرف )5كلمات المكون ) عرض
 .القصيرة
 ( 6عرض المكون) 

 يع  و   ع    عَا ع( تميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 بجميع أشكاله (ع)عرض حرف /شرح كيفية كتابة الحرف

اقرئي اثنين من كلمات   س/ 
 ؟الدرس

الحركات س/ سمي  
 . ؟القصيرة

س/ميزي الصوت القصير 
والصوت الطويل )المد( لحرف 

 ؟ )ع(  عَا  ع و   ع ي

كتابة  العينس/اكتبي حرف 
 صحيحة ؟

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝مييز بين المعلومات  الت      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 



 الدروس لمادة لغتي بطاقة تخطيط

 (عحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  أحاكي عمر في نطق المقطع الساكن 9   ( ثم أكتبهعأرسمي دائرة حول حرف ) -8 المكون:. (1الدرس ) صحتي وسالمتي  المجال :الرابعة      الوحدة :
 اكملي الحرف الناقص  -10    

 التقويم لتحقيق أهداف المكون إجراءات إثرائية .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 (  في الكلمة .ع*ترسم دائرة حول حرف )

 ( في المكان المخصص . ع*تكتب  حرف )

 .عمر في نطق المقطع الساكن* تحاكي 
 .( بأشكاله المختلفة في الكلمة عتكتب حرف) -

 .تكتب الحرف الناقص مع حركته

 ...السالمه عند عبور الشارعتتبع قواعد 

 

 
 

( قراءة الكلمات بصرياً من التلميذات  ورسم دائره 8عرض كلمات المكون )
 حول الحرف وكتابته .

( على السبورة قراءة الكلمات قراءة بصرية 9عرض كلمات المكون) -
بيان المقطع  الساكن وتحاكي باقي  فرديا ( عدة مرات -زمريا   -)جهريا  

   الصور مثل المثال االول 

 ( على السبورة وتوضيح الحرف الناقص في الكلمة 10عرض كلمات المكون)

 فرديا ( عدة مرات -زمريا   -قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهريا   -

 كتابة الحرف في موضعه بحركاته ثم قراءة الكلمات. -

 

 

 ؟في الكلمة  ( عدائرة حول حرف ) ارسمي

 ؟( في المكان المخصص عحرف ) اكتبي
 ؟ عمر في نطق المقطع الساكن حاكي 
 ؟الحرف الناقص مع حركته اكتبي

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 

التمييز       ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   
 ( ........................ أخرى      ⃝بين المعلومات  

      ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
 ....................أخرى 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )ك( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق   المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث  - 1    المكون:. (1الدرس ) صحتي وسالمتي  المجال :الرابعة      الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  الصووووور باسووووتخدام مفردات وجمل تؤدي تتحدث عن صوووووره من لوحة
 لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

 تسمي االشياء الرئيسية في  الدرس 

  تقرأجمله من جمل الدرس مقترنة بالصوو ر ارا ب بصووررة مرت ة
  حسب ترتيب النص.

 تتيقن من أهمية ممارسة الرياضة*    

 

تؤدي ( مناقشة الصور والتعبير عنها بمفردات 1عرض صور المكون )  -11
 إلى جمل النص.

( مع الكلمات مناقشة الصور مع اإلشارة إلى 2عرض صور المكون ) -12
 الكلمة تحت الصور مع التحقيق الجانب الوجداني.

 فرديا( )عدة مرات( –زمريا  -قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهريا -13

( قراءة الجمل قراءة 3عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون) -14
ـ فرديا ( )عدة مرات ( مع بصرية مرتبة حسب ال ـ زمريا ــ نص )جهريا ــ

 مناقشة الصور وتحقيق الجانب المعرفي والوجداني .

( عرضا عشوائيا قراءة 3عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون ) -15
ـ فرديا ( )عدة مرات ( ـ زمريا ـ  الجمل قراءة بصرية )جهرياــ

 

 

  تتحدث عن صوره من لوحة الصور باستخدام
 ؟مفردات وجمل تؤدي لجمل النص 

   ؟ االشياء الرئيسية في  الدرسسمي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات التفكير 
: 

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ : تقنيات التعلم
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (كحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:. (1الدرس ) صحتي وسالمتي  المجال :الرابعة      الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 بصريه. تقرأكلمه من الكلمات قراءه 

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.كتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(* 

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .، كتابة صحيحةالكاف* تكتب التلميذة حرف 

  .    تبدى رغبه في الحرص على اللعب في األماكن المخصصة *

   عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته   ك((تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )
 .القصيرة
 ( 6عرض المكون) 

 يك  و   ك   كَا ك( لحرف )تميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( 

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 بجميع أشكاله )ك(عرض حرف /شرح كيفية كتابة الحرف

اقرئي اثنين من كلمات   س/ 
 ؟الدرس

الحركات س/ سمي  
 . ؟القصيرة

س/ميزي الصوت القصير 
والصوت الطويل )المد( لحرف 

ي ؟  )ك(  كَا  ك و   ك 

كتابة الكاف س/اكتبي حرف 
 صحيحة ؟

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (كحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 الدرس السابق. مراجعة  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  أحاكي عمر في نطق المقطع الساكن 9   ( ثم أكتبهكدائرة حول حرف ) أرسمي -8 المكون:. (1الدرس ) صحتي وسالمتي  المجال :الرابعة      الوحدة :
 اكملي الحرف الناقص  -10    

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 (  في الكلمة .ك*ترسم دائرة حول حرف )

 ( في المكان المخصص . ك*تكتب  حرف )

 عمر في نطق المقطع الساكن.* تحاكي 
 .( بأشكاله المختلفة في الكلمة كتكتب حرف) -

 .تكتب الحرف الناقص مع حركته

 ..تبتعد عن االشياء التى تؤذيها
 

( قراءة الكلمات بصرياً من التلميذات  ورسم دائره 8عرض كلمات المكون )
 حول الحرف وكتابته .

( على السبورة قراءة الكلمات قراءة بصرية 9المكون)عرض كلمات  -
بيان المقطع  الساكن وتحاكي باقي  فرديا ( عدة مرات -زمريا   -)جهريا  

   الصور مثل المثال االول 

 ( على السبورة وتوضيح الحرف الناقص في الكلمة 10عرض كلمات المكون)

 دة مراتفرديا ( ع -زمريا   -قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهريا   -

 كتابة الحرف في موضعه بحركاته ثم قراءة الكلمات. -

 

 

 ؟(  في الكلمة كدائرة حول حرف ) ارسمي

 ؟( في المكان المخصص كحرف ) اكتبي
 ؟ عمر في نطق المقطع الساكن حاكي 
 ؟الحرف الناقص مع حركته اكتبي

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 

التمييز       ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   
 ( ........................ أخرى      ⃝بين المعلومات  

      ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
 ....................أخرى 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )خ( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق   المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث  - 1    المكون:. (1الدرس ) صحتي وسالمتي  المجال :الرابعة      الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  تتحدث عن صوووووره من لوحة الصووووور باسووووتخدام مفردات وجمل تؤدي
 لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

 تسمي االشياء الرئيسية في  الدرس 

  تقرأجمله من جمل الدرس مقترنة بالصوو ر ارا ب بصووررة مرت ة
  ترتيب النص.حسب 

 الهميتها.تدوام على تناول الخضر والفاكهه *    

( مناقشة الصور والتعبير عنها بمفردات تؤدي 1عرض صور المكون )  -16
 إلى جمل النص.

( مع الكلمات مناقشة الصور مع اإلشارة إلى 2عرض صور المكون ) -17
 الكلمة تحت الصور مع التحقيق الجانب الوجداني.

 فرديا( )عدة مرات( –زمريا  -بصرية )جهرياقراءة الكلمات قراءة  -18

( قراءة الجمل قراءة 3عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون) -19
ـ فرديا ( )عدة مرات ( مع  ـ زمريا ــ بصرية مرتبة حسب النص )جهريا ــ

 مناقشة الصور وتحقيق الجانب المعرفي والوجداني .

ئيا قراءة ( عرضا عشوا3عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون ) -20
ـ فرديا ( )عدة مرات ( ـ زمريا ـ  الجمل قراءة بصرية )جهرياــ

 

 

  تتحدث عن صوره من لوحة الصور باستخدام
 ؟مفردات وجمل تؤدي لجمل النص 

   ؟ االشياء الرئيسية في  الدرسسمي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات التفكير 
: 

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝ستنتاج  اال       ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 



 الدروس لمادة لغتيبطاقة تخطيط 

 (خحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:. (1الدرس ) صحتي وسالمتي  المجال :الرابعة      الوحدة :

 التقويم المكونإجراءات إثرائية لتحقيق أهداف  .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.ختضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(* 

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .، كتابة صحيحةالخاء* تكتب التلميذة حرف 

 تبدى رغبه في الحرص على غسووول الخضووور والفواكه قبل تناولها *

 .  

   عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته   خ((تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )
 .القصيرة
 ( 6عرض المكون) 

 يخ  و   خ    َخا خ( تميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 بجميع أشكاله )خ(عرض حرف /شرح كيفية كتابة الحرف

اقرئي اثنين من كلمات   س/ 
 ؟الدرس

الحركات س/ سمي  
 . ؟القصيرة

س/ميزي الصوت القصير 
والصوت الطويل )المد( لحرف 

ي؟  ))خ(  َخا  خ و   خ 

كتابة الخاء س/اكتبي حرف 
 صحيحة ؟

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝علومات  التمييز بين الم      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 



 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (خحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 تحويل المفرد الى مثنى.أحاكي عمر في  9 -   ( ثم أكتبهخأرسمي دائرة حول حرف ) -8 المكون:. (1الدرس ) صحتي وسالمتي  المجال :الرابعة      الوحدة :
 اكملي الحرف الناقص  -10    

 التقويم المكونإجراءات إثرائية لتحقيق أهداف  .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 (  في الكلمة .خ*ترسم دائرة حول حرف )

 في المكان المخصص .  خ*تكتب  حرف )

 في تحويل المفرد الى مثنى  عمر تحاكي   * 
 .( بأشكاله المختلفة في الكلمة ختكتب حرف) -

 .تكتب الحرف الناقص مع حركته
   الخضروات والفاكهةتقدر   أهمية تناول 

 

 
 

( قراءة الكلمات بصرياً من التلميذات  ورسم دائره 8عرض كلمات المكون )
 حول الحرف وكتابته .

( على السبورة قراءة الكلمات قراءة بصرية 9عرض كلمات المكون) -
بيان المقطع  الساكن وتحاكي باقي  فرديا ( عدة مرات -زمريا   -)جهريا  

   الصور مثل المثال االول 

 ( على السبورة وتوضيح الحرف الناقص في الكلمة 10عرض كلمات المكون)

 فرديا ( عدة مرات -زمريا   -قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهريا   -

 كتابة الحرف في موضعه بحركاته ثم قراءة الكلمات. -

 

 

 ؟(  في الكلمة خدائرة حول حرف ) ارسمي

 ؟( في المكان المخصص خحرف ) اكتبي
 ؟  .تحويل المفرد الى مثنىفي   عمر حاكي 
 ؟الحرف الناقص مع حركته اكتبي

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 

التمييز       ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   
 ( ........................ أخرى      ⃝بين المعلومات  

      ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
 ....................أخرى 



أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )ذ( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث  - 1    المكون:. (6الدرس ) صحتي وسالمتي  المجال :  الرابعة    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  الصووووور باسووووتخدام مفردات وجمل تؤدي تتحدث عن صوووووره من لوحة
 لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

 تسمي االشياء الرئيسية في  الدرس 

  تقرأجمله من جمل الدرس مقترنة بالصوو ر ارا ب بصووررة مرت ة
  حسب ترتيب النص.

 .   تقدر   أهمية النظافة*    

( مناقشة الصور والتعبير عنها بمفردات تؤدي 1عرض صور المكون )  -21
 إلى جمل النص.

( مع الكلمات مناقشة الصور مع اإلشارة إلى 2عرض صور المكون ) -22
 الكلمة تحت الصور مع التحقيق الجانب الوجداني.

 فرديا( )عدة مرات( –زمريا  -قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهريا -23

( قراءة الجمل قراءة 3عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون) -24
ـ فرديا ( )عدة مرات ( مع بصرية مرتبة حسب النص  ـ زمريا ــ )جهريا ــ

 مناقشة الصور وتحقيق الجانب المعرفي والوجداني .

( عرضا عشوائيا قراءة 3عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون ) -25
ـ فرديا ( )عدة مرات ( ـ زمريا ـ  الجمل قراءة بصرية )جهرياــ

 

 

  تتحدث عن صوره من لوحة الصور باستخدام
 ؟تؤدي لجمل النص  مفردات وجمل

   ؟ االشياء الرئيسية في  الدرسسمي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 



مهارات التفكير 
: 

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي 

 حرف )ذ( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  - 4    المكون:. (6الدرس ) صحتي وسالمتي  المجال :  الرابعة    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  بصريه.تقرأكلمه من الكلمات قراءه 

 .تضبط حرف )ذ(بالشكل  في مواقعه المختلفة 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 * تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(

 عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /  

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

(تجريد حرف )ذ( في مواقعه المختلفة 5عرض كلمات المكون )
 ونطقه بحركاته  القصيرة.

 س/ اقرئي اثنين من كلمات   الدرس؟

 س/ سمي الحركات القصيرة. ؟ 

س/ميزي الصوت القصير والصوت الطويل 
 و   ذ ي؟)المد( لحرف ))ذ (  ذَا  ذ  

 كتابة صحيحة ؟ الذاءحرف س/اكتبي 



 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .* تكتب التلميذة حرف الذاء، كتابة صحيحة

   . تدوام على شرب الحليب ألهميتها *

 ( 6عرض المكون) 

 )ذ(  ذَا  ذ و   ذ يتميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف 

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 شرح كيفية كتابة الحرف/عرض حرف )ذ( بجميع أشكاله

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

التفكير مهارات 
: 

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )ذ( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 (6الدرس ) صحتي وسالمتي  المجال :  الرابعة    الوحدة :
 .اقرأ واكتب المقطع الساكن 9 -   ( ثم أكتبهذحرف )أرسمي دائرة حول  -    المكون:.

 حرف المد مع الحرف الممدود تعرفا/11. اكملي الحرف الناقص  -10    

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 (  في الكلمة .ذ*ترسم دائرة حول حرف )

 في المكان المخصص . (  ذ*تكتب  حرف )

 تقرأ المقطع الساكن* 

( قراءة الكلمات بصرياً من التلميذات  ورسم 8عرض كلمات المكون )
 وكتابته .دائره حول الحرف 

 

 (  في الكلمة ؟ذارسمي دائرة حول حرف )

 ( في المكان المخصص ؟ذاكتبي حرف )
 ؟  .اقرئي المقطع الساكن



 ( بأشكاله المختلفة في الكلمة .ذتكتب حرف) -

 تكتب الحرف الناقص مع حركته.

 .حرف المد مع الحرف الممدودتعرف 

 تقدر   أهمية تناول الحليب 

( على السبورة قراءة الكلمات قراءة بصرية 9عرض كلمات المكون) -
بيان المقطع  الساكن وتحاكي باقي  فرديا ( عدة مرات -زمريا   -)جهريا  

   الصور مثل المثال االول 

 ( على السبورة وتوضيح الحرف الناقص في الكلمة 10عرض كلمات المكون)

 فرديا ( عدة مرات -زمريا   -قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهريا   -

 كتابة الحرف في موضعه بحركاته ثم قراءة الكلمات. -

 .حرف المد مع الحرف الممدود( تعرف 11المكون )

 اكتبي الحرف الناقص مع حركته؟
 

 استراتيجيات
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات التفكير 
: 

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 صحتي وسالمتي  المجال :  الرابعة    الوحدة :
 اارا الجمل واكتب الحرف المشدد -4انطق المقطع الساكن/ -3بالحرف المناسب وأارأ./اكمل الكلمه  -2اارأواصل الص رب بالكلمة/ -1 المكون:. 

 اكتب الحرف المشدد. -6اركب الكلمات من المقاطع./ -5

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 سير الدرس: يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  اصل بين الكتاب والصوره( 1عرض ص ر المك ن ) 

 



 صل بين الكتاب وصوره.ت -1

 .بالحرف المناسبكمل الكلمه ت -2

 طق المقطع الساكن.تن -3

 .تدوام على شكر هللا وحمده.     -4

 تقرأ الجمل التى درستها قراءة بصرية     -5

 .تكتب الحروف المشدده -6

 

 .اكمل الكلمه بالحرف المناسب وأقرأ( 2عرض ص ر المك ن ) 

 اسم الصورة من الحروف المعطاة تباك 

 .الحرف المشدد اقرا الجمل واكتب 

 اكتب الحروف التى درسنها وانطقها. 

 الحرف المشددأارأ  

 مع تحقيق  الجانب المعرفي والوجداني 

 قراءه بصريه؟   الجملاقرئي 

 ؟ المقطع الساكن انطقي 

 ؟ تكتب الحرف المشدد 

  

  
  

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝المرونة      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 اكتب الحروف لتك ن كلمه.-11/است دل الص ره بالكلمه مناس ه. -10اتحدث وأل ن.-9/اكت ي كلمات غي اً. -8/رت ي الكلمات لتك ن جمل مفيده. -7 المكون:. صحتي وسالمتي  المجال :  الرابعة    الوحدة :

 اكون كلمات بها )س/ع/د( على ان يكون الحرف الممدود )ع(-13/اجمع كلمات بها )ع(-12

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن: 

 حروف الوحدة.ترسيخ  -1

 الكلمات لتكون جمل مفيده. ترتب -2

 تشكر هللا على نعمة الطعام المتنوع.     -3

 تستبدل الصوره بالكلمه مناسبه. -4

تقرأ كلمات  قراءة صحيحة مراعيا  صوت الحرف  -5
 الممدود.  

  
 

 

 رت ي الكلمات لتك ن جمل مفيده.سير الدرس:  

 اكتبي كلمات غيبا . 

 الصوره بالكلمه مناسبه.استبدل  -اتحدث وألون.  

 اكتب الحروف لتكون كلمه. 

 اجمع كلمات بها )ع(.-  

 اكون كلمات بها )س/ع/د( على ان يكون الحرف الممدود )ع(. 

 
 ؟رت ي الكلمات لتك ن جمل مفيده.

 ؟اكتبي كلمات غيبا   

 ؟الصوره بالكلمه مناسبه. ياستبدل -.   

 ؟الحروف لتكون كلمه ياكتب 

 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝المرونة      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات      ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي



  المدخل الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
   المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  أستمع وأالحظ ثم أجيب - 3أتعرف    -  2أالحظ وأعبر   -1   المكون:. ألعابي وهواياتي  المجال :الخامسة      الوحدة :

 التقويم لتحقيق أهداف المكونإجراءات إثرائية  .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

تتحدث عن صوره من  لوحة الصور بإستخدام مفردات وجمل -1
 تؤدي إلى مضمون النص .

 تجيب عن األسئلة .   -2

 .اثنين من مدن بالديتذكر  -4

 تتعرف على معنى النشيد. -5

 . تعبر عن حبها للوطن  -6

 : االولى مثل  مناقشة محتويات الصورة

 ؟ ماذا قال األب لألبناء عند الوصول لمدينة المالهي   • ماذا تالحظين في هذه الصورة  ؟/• 

 ؟ ما الذي ستركبه أحالم من األلعاب  • /بم رد األبناء على أبيهم ؟ • 

 بما وصف عمر السفينة   ؟• ماذا سيركب عمر من األلعاب   ؟/

كيف شجعت األسرة مهندا على المشاركة في • في البداية  ؟/ لماذا رفض مهند اختيار أي لعبة• 
 .؟ األلعاب  

 سمائها.أ الصور بلف التلميذات هذه أتتكرار عرض الصور حتى 

 المعلمه/التلميذه.توضيح  خاللمن  ألعابي وهواياتيى مصطلح إلالتو صل • 

 وتوجيه التلميذات إلى المهارات المستهدفة من هذه الصورو ترسيخها

 القيم واإلتجهات(-التحدث  –ثل )اإلستماع م 

 

 س/تحدثي عن الصور التى امامك؟

 ؟اثنين من مدن بالدي س/اذكري 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

 ....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ : تقنيات التعلم

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :



 لمادة لغتيبطاقة تخطيط الدروس                                                            

  المدخل الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  ألون -5أنشد   -4     المكون:. ألعابي وهواياتي  المجال : الخامسة     الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 أن:  يتوقع من التلميذة 

 النشيد قراءة صحيحة . بيتين من تقرأ-1

 كلمات النشيد . تتعرف على معنى -2

 . تبين اهمية حب الوطن -3

 تستنتج لما يرفع العلم عاليا . -4

 . تلون حروف الوحدة  -5

 

قراءة المعلمة النشيد قراءة معبرة ومنغمة /قراءة  -
 قراءة فردية  –زمرية 

 شرح أبيات النشيد وإبراز  المعاني والقيم اإليجابية

 اهمية حب الوطنحث التلميذات 

تلوين الحرف المفرغ في القائمة الثانية بلون الحرف 
 المماثل في القائمة األولى . 

 

 

 س/ سمعي النشيد؟

 س/لوني الحرف المفرغ؟

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝تفكير اإلبداعي :  (   ،   ) ال .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات  
تقنيات 
 التعلم :

مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  ....................أخرى       ⃝
أدوات 
 التقويم :

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (هـحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث  - 1    المكون:. (1)ألعابي وهواياتي  المجال : الخامسة     الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  الصووووور باسووووتخدام مفردات وجمل تؤدي تتحدث عن صوووووره من لوحة
 لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

 تسمي االشياء الرئيسية في  الدرس 

  تقرأجمله من جمل الدرس مقترنة بالصوو ر ارا ب بصووررة مرت ة
  حسب ترتيب النص.

 .  .الهواء لالنسانتدرك أهمية  *    

تؤدي ( مناقشة الصور والتعبير عنها بمفردات 1عرض صور المكون ) 
 إلى جمل النص.

( مع الكلمات مناقشة الصور مع اإلشارة إلى 2عرض صور المكون )
 الكلمة تحت الصور مع التحقيق الجانب الوجداني.

 فرديا( )عدة مرات( –زمريا  -قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهريا

( قراءة الجمل قراءة 3عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون)
ـ فرديا ( )عدة مرات ( مع بصرية مرتبة حسب  ـ زمريا ــ النص )جهريا ــ

 مناقشة الصور وتحقيق الجانب المعرفي والوجداني .

( عرضا عشوائيا قراءة 3عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون )
ـ فرديا ( )عدة مرات ( ـ زمريا ـ  الجمل قراءة بصرية )جهرياــ

 

 

  تتحدث عن صوره من لوحة الصور باستخدام
 ؟وجمل تؤدي لجمل النص  مفردات

   ؟ االشياء الرئيسية في  الدرسسمي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات التفكير 
: 

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي 

 (هـحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  - 4    المكون:. (1)ألعابي وهواياتي  المجال : الخامسة     الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  بصريه.تقرأكلمه من الكلمات قراءه 

 .تضبط حرف )هـ(بالشكل  في مواقعه المختلفة 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 * تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .* تكتب التلميذة حرف الهاء، كتابة صحيحة

   .تدرك أهمية  الهواء لالنسان *

 عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /  

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

(تجريد حرف )هـ( في مواقعه المختلفة ونطقه 5عرض كلمات المكون )
 بحركاته  القصيرة.

 ( 6عرض المكون) 

َ تميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )هـ(  ـو   هـ  ا  هـ  يه 

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 شرح كيفية كتابة الحرف/عرض حرف )هـ( بجميع أشكاله

 س/ اقرئي اثنين من كلمات   الدرس؟

 س/ سمي الحركات القصيرة. ؟ 

الطويل س/ميزي الصوت القصير والصوت 
ـي)المد( لحرف ))  ؟هـَا  هـ و   ه 

 كتابة صحيحة ؟ الهاءس/اكتبي حرف 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات  
تقنيات التعلم 

: 
مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  ....................أخرى       ⃝
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (هـحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 (1)ألعابي وهواياتي  المجال : الخامسة     الوحدة :
 .أارئي والحظي الحرف في آخر كل كلمة 9 -   ( ثم أكتبههـأرسمي دائرة حول حرف ) -8    المكون:.

  . اكملي الحرف الناقص  -10    

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 (  في الكلمة .هـ*ترسم دائرة حول حرف )

 ( في المكان المخصص .  هـ*تكتب  حرف )

 الحرف في آخر كل كلمةتقرأ * 
 ( بأشكاله المختلفة في الكلمة .هـتكتب حرف) -

 تكتب الحرف الناقص مع حركته.
 تبدى رغبه في الحرص على ممارسة األلعاب المفيدة 

بصرياً من التلميذات  ورسم  ( قراءة الكلمات8عرض كلمات المكون )
 دائره حول الحرف وكتابته .

( على السبورة قراءة الكلمات قراءة بصرية 9عرض كلمات المكون) -
 الحرف في آخر كل كلمة فرديا ( عدة مرات بيان -زمريا   -)جهريا  

 وتحاكي باقي الصور مثل المثال االول   

 ( على السبورة وتوضيح الحرف الناقص في الكلمة 10عرض كلمات المكون)

 فرديا ( عدة مرات -زمريا   -قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهريا   -

 كتابة الحرف في موضعه بحركاته ثم قراءة الكلمات. -

  

 

 (  في الكلمة ؟هـارسمي دائرة حول حرف )

 ( في المكان المخصص ؟هـاكتبي حرف )
 ؟  الحرف في آخر كل كلمة  اقرئي 

 اكتبي الحرف الناقص مع حركته؟
 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات التفكير 
: 

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (غحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث  - 1    المكون:.  ألعابي وهواياتي  المجال : الخامسة     الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  تتحدث عن صوووووره من لوحة الصووووور باسووووتخدام مفردات وجمل تؤدي
 النص .لجمل 

  .تجيب عن األسئلة 

 تسمي االشياء الرئيسية في  الدرس 

  تقرأجمله من جمل الدرس مقترنة بالصوو ر ارا ب بصووررة مرت ة
  حسب ترتيب النص.

  .    تبدى رغبه في الحرص على االستتتتفاده من وقت الفرا *    

. 

( مناقشة الصور والتعبير عنها بمفردات تؤدي 1عرض صور المكون ) 
 النص.إلى جمل 

( مع الكلمات مناقشة الصور مع اإلشارة إلى 2عرض صور المكون )
 الكلمة تحت الصور مع التحقيق الجانب الوجداني.

 فرديا( )عدة مرات( –زمريا  -قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهريا

( قراءة الجمل قراءة 3عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون)
ـ فرديا ( )عدة مرات ( مع  بصرية مرتبة حسب النص )جهريا ـــ زمريا ــ

 مناقشة الصور وتحقيق الجانب المعرفي والوجداني .

( عرضا عشوائيا قراءة 3عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون )
ـ فرديا ( )عدة مرات ( ـ زمريا ـ  الجمل قراءة بصرية )جهرياــ

 

 

  تتحدث عن صوره من لوحة الصور باستخدام
 ؟مفردات وجمل تؤدي لجمل النص 

   ؟ االشياء الرئيسية في  الدرسسمي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات التفكير 
: 

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ : تقنيات التعلم
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي 

 (غحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  - 4    المكون:.  ألعابي وهواياتي  المجال : الخامسة     الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

  (بالشكل  في مواقعه المختلفة. حرف )تضبط 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 * تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .، كتابة صحيحةالغين* تكتب التلميذة حرف 

   .الشمس لالنسانتدرك أهمية   *

 عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /  

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

( في مواقعه المختلفة ونطقه غ(تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )
 بحركاته  القصيرة.

 ( 6عرض المكون) 

 ـيغـ و   غـَا  غ( غتميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 ( بجميع أشكالهغشرح كيفية كتابة الحرف/عرض حرف )

 س/ اقرئي اثنين من كلمات   الدرس؟

 س/ سمي الحركات القصيرة. ؟ 

س/ميزي الصوت القصير والصوت الطويل 
 ؟(ـي غـ و   غـَا  غ)المد( لحرف ))

 كتابة صحيحة ؟( االغينف اس/اكتبي حر

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات  
تقنيات التعلم 

: 
مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  ....................أخرى       ⃝
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (غحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 (1)ألعابي وهواياتي  المجال : الخامسة     الوحدة :
 .أحاكي عمر في استخدامه العطف بالواو 9 -   ( ثم أكتبهغأرسمي دائرة حول حرف ) -8    المكون:.

  . اكملي الحرف الناقص  -10    

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 (  في الكلمة .غ*ترسم دائرة حول حرف )

 ( في المكان المخصص .  غ*تكتب  حرف )

 عمر في استخدامه العطف بالواو تحاكي* 
 ( بأشكاله المختلفة في الكلمة .غتكتب حرف) -

 تكتب الحرف الناقص مع حركته.
 تبدى رغبه في الحرص على ممارسة األلعاب المفيدة 

( قراءة الكلمات بصرياً من التلميذات  ورسم 8عرض كلمات المكون )
 دائره حول الحرف وكتابته .

( على السبورة قراءة الكلمات قراءة بصرية 9عرض كلمات المكون) -
تحاكي عمر في استخدامه فرديا ( عدة مرات  -زمريا   -)جهريا  

 وتحاكي باقي الصور مثل المثال االول    العطف بالواو

 ( على السبورة وتوضيح الحرف الناقص في الكلمة 10عرض كلمات المكون)

 فرديا ( عدة مرات -زمريا   -جهريا  قراءة الكلمات قراءة بصرية ) -

 كتابة الحرف في موضعه بحركاته ثم قراءة الكلمات. -

  

 

 (  في الكلمة ؟غارسمي دائرة حول حرف )

 ( في المكان المخصص ؟غاكتبي حرف )
 ؟  أحاكي عمر في استخدامه العطف بالواو

 اكتبي الحرف الناقص مع حركته؟
 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات التفكير 
: 

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 مراجعة الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

ألعابي   المجال :  الخامسة     الوحدة :
 ــــــ المكون:. وهواياتي

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن: 

 تذكر  حروف الوحدة. -1

 ترتب الكلمات لتكون جمل مفيده. -2

 تشكر هللا على نعمة  .     -3

 تكتب كلمات غيبا . -4

 تقرأ كلمات  قراءة صحيحة مسترسلة.   -5
  
 
 

 سير الدرس:  
 تذكر حروف الوحدة

 رتبي الكلمات لتكون جمل مفيده.

 اكتبي كلمات غيبا . 

 تبين القاعدات االمالئية  

 اكتب الحروف لتكون كلمه. 

 قراءة كلمات قراءة مسترسلة -

   

 
 رتبي الكلمات لتكون جمل مفيده.؟

 اكتبي كلمات غيبا ؟ 

 .   اكتبي الحروف لتكون كلمه؟  

 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝المرونة      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات      ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :

 



 الدروس لمادة لغتي بطاقة تخطيط

 (ظحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث  - 1    المكون:.  ألعابي وهواياتي  المجال : الخامسة     الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 التلميذة خالل الحصة  أن:يتوقع من 

  تتحدث عن صووووره من لوحة الصوووور باسوووتخدام مفردات وجمل تؤدي لجمل
 النص .

  .تجيب عن األسئلة 

 تسمي االشياء الرئيسية في  الدرس 

  تقرأجمله من جمل الدرس مقترنة بالص ر ارا ب بصررة مرت ة حسب
  ترتيب النص.

 .  .والنظافة في كل شيءتبدى رغبه في الحرص  على أهمية النظام *    

( مناقشة الصور والتعبير عنها بمفردات 1عرض صور المكون ) 
 تؤدي إلى جمل النص.

( مع الكلمات مناقشة الصور مع اإلشارة 2عرض صور المكون )
 إلى الكلمة تحت الصور مع التحقيق الجانب الوجداني.

 مرات(فرديا( )عدة  –زمريا  -قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهريا

( قراءة الجمل قراءة 3عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون)
ـ فرديا ()عدة مرات (  ـ زمريا ــ بصرية مرتبة حسب النص )جهريا ــ

 مع مناقشة الصور وتحقيق الجانب المعرفي والوجداني .

( عرضا عشوائيا 3عرض جمل الدرس مقرونة بالصور المكون )
ـ فرديا ( )عدة مرات (قراءة الجمل قراءة بصرية  ـ زمريا ـ  )جهرياــ

 

 

  تتحدث عن صوره من لوحة الصور باستخدام
 ؟مفردات وجمل تؤدي لجمل النص 

   ؟ االشياء الرئيسية في  الدرسسمي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات التفكير 
: 

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝لومات  التمييز بين المع      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي 

 (ظحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  - 4    المكون:.  ألعابي وهواياتي  المجال : الخامسة     الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 التلميذة خالل الحصة  أن:يتوقع من 

 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.ظتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 * تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 ، كتابة صحيحة.الظاء* تكتب التلميذة حرف 

   .لالنسان النظافةتدرك أهمية   *

 عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /  

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

( في مواقعه المختلفة ونطقه ظ(تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )
 بحركاته  القصيرة.

 ( 6عرض المكون) 

 ـيظو   ظ  ـَا  ظ( ظالقصير والصوت الطويل )المد( لحرف )تميزالصوت 

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 ( بجميع أشكالهظشرح كيفية كتابة الحرف/عرض حرف )

 س/ اقرئي اثنين من كلمات   الدرس؟

 س/ سمي الحركات القصيرة. ؟ 

س/ميزي الصوت القصير والصوت الطويل 
 ؟(ـي ظ  ـ و   ظـَا  ظف )))المد( لحر

 كتابة صحيحة ؟( الظاءاس/اكتبي حرف ا

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات  
تقنيات التعلم 

: 
مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  ....................أخرى       ⃝
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (ظحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  . اكملي الحرف الناقص  -9     -   ( ثم أكت هظأرسمي دائرب ح ل حرف ) -8    المكون:. (4)ألعابي وهواياتي  المجال : الخامسة     الوحدة :
 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:
 (  في الكلمة .ظ*ترسم دائرة حول حرف )

 ( في المكان المخصص . ظ*تكتب  حرف )

 ( بأشكاله المختلفة في الكلمة .ظتكتب حرف) - 
 تكتب الحرف الناقص مع حركته.

 تبدى رغبه في الحرص على ممارسة األلعاب المفيدة 

( قراءة الكلمات بصريا  من التلميذات  ورسم 8عرض كلمات المكون )
 دائره حول الحرف وكتابته .

 ( على السبورة وتوضيح الحرف الناقص في الكلمة 9عرض كلمات المكون)

 فرديا ( عدة مرات -زمريا   -قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهريا   -

 كتابة الحرف في موضعه بحركاته ثم قراءة الكلمات. -

  

 

 (  في الكلمة ؟ظارسمي دائرة حول حرف )

 ( في المكان المخصص ؟ظاكتبي حرف )

 اكتبي الحرف الناقص مع حركته؟ 
 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات  
تقنيات التعلم 

: 
مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  ....................أخرى       ⃝
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 العابي وهواياتي  المجال :  الخامسه الوحدة :
  احلل الكلمه الى مقاطع حروف. -4ار أ الكلمات ثم انسخها. -3اكت ي اسم الص رب من الحروف المعطاه. -2اكملي الكلمه بالحرف المناسب ثم أارأ -1 المكون:.  
 أصل بين الكلمة والحرف المناسب وأكت ها. -5

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 ثم أقرأ ملي الكلمه بالحرف المناسبتك -1

 اسم الصورة من الحروف المعطاه. تكتب -2

 ر أ الكلمات ثم انسخها.تق -3

 لل الكلمه الى مقاطع وحروف.تح -4

 صل بين الكلمة والحرف المناسب وأكتبها.ت -5

 

 

 سير الدرس:
 .اكملي الكلمه بالحرف المناسب ثم أقرأ( 1عرض ص ر المك ن )  -1

 المعطاه.اكتبي اسم الصورة من الحروف ( 2عرض ص ر المك ن )-2

 اقر أ الكلمات ثم انسخها.-3

 احلل الكلمه الى مقاطع وحروف.-4

 أصل بين الكلمة والحرف المناسب وأكتبها.-5

 مع تحقيق  الجانب المعرفي والوجداني 

 

 قراءه بصريه؟   الجملاقرئي 

 ؟ حللي الكلمة الى مقاطع 

 ؟ اسم الص رب اكت ي 

  

  
  

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

      ⃝المرونة      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  مهارات التفكير :
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

 ....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :

 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 العابي وهواياتي  المجال :  الخامسه الوحدة :
ارسم دائره على حرف المد -9احلل الكلمة الى اص اتها القصيرب والط رلة. -8-أارأ.ادخل ال على كل كلمه ثم  -7 اجمع ص ر لعب اح ها والصقها.-6 المكون:.

 والحرف الممدود.

 

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن: 

 ترسيخ حروف الوحدة. -1

 تدخل ال على كل كلمه ثم أقرأ. -2

 وبنظافتها.تهتم بالعابها    -3

ترسم دائره على حرف المد والحرف  -4
 .  الممدود

 

 

 اجمع ص ر لعب اح ها والصقها.سير الدرس:  

 ادخل ال على كل كلمه ثم أقرأ. -

 احلل الكلمة الى اصواتها القصيرة والطويلة.- -

 ارسم دائره على حرف المد والحرف الممدود. -

 

 
 اجمعي صور لعب احبها والصقه؟ 
 ادخلي ال على كل كلمه ثم أقرأ؟ 

   

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :        ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات      ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة      ⃝
 ( ........................ أخرى

تقنيات التعلم 
: 

      ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

  المدخل الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعه الدرس السابق المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

    أنشد -4 أستمع وأالحظ ثم أجيب - 3أتعرف    -  2أالحظ وأعبر   -1   المكون:. صحتي وغذائي  المجال :  السادسة    الوحدة :
 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

تتحدث عن صوره من  لوحة الصور بإستخدام مفردات وجمل -1
 تؤدي إلى مضمون النص .

 تجيب عن األسئلة .   -2

 ..هذه الوحدة األسماءالجديدة التي ترد ضمن نصوص  تكتسب -4

 تتعرف على معنى النشيد. -5

 تقرأبيتين من  النشيد قراءة صحيحة -6

 .  تدرك   أهمية الغذاء لصحتنا  -7

 ؟ اذكري الخضروات والفاكهه التى أمامك • ماذا تالحظين في هذه الصورة  ؟• سير الدرس مناقشة الصور

 .؟   ماذا نفعل قبل أكل الفاكهه والخضراوات•  ؟ مالفاكهه التى لونها برتقالي  • مالغذاء المفيد للصحه ؟  • 

 سمائها.أ الصور بلف التلميذات هذه أتتكرار عرض الصور حتى 

ا، ومطالبة الطالبات  بالترديد.•   قراءة النشيد مرة أخرى منغم 

طالبات  مطالبة الطالبات  بحفظ البيت األول ، وتأديته من كل طالبة  غيب ا، ثم تأديته في مجموعة ثم مع • 
 الفصل كله.

 وتأديتهما  مع ا . وهكذا حتى النهاية .األ ول  مطالبة التلميذات بحفظ البيت الذي يليه باإلضافة للبيت  

 المعلمه/التلميذه.توضيح  خاللمن  صحتي وغذائيى مصطلح إلالتو صل • 

 قراءة فردية  –قراءة المعلمة النشيد قراءة معبرة ومنغمة /قراءة زمرية   -

 أبيات النشيد وإبراز  المعاني والقيم اإليجابيةشرح 

 

 س/تحدثي عن الصور التى امامك؟

األسماءالجديدة التي ترد ضمن  اذكري س/
 ؟.نصوص  هذه الوحدة

 س/ سمعي النشيد؟
 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 ( ........................ أخرى      ⃝مييز بين المعلومات  الت      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

 ....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                           

 طعام ملوث الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ: -3أنمي لغتي -2أجيب -1     المكون:. صحتي وغذائي  المجال :السادسة      الوحدة :
 التقويم لتحقيق أهداف المكونإجراءات إثرائية  .المكون أهداف

 أن:  يتوقع من التلميذة 

 تقرأ سطرا  من النص قراءه صحيحة . --1

 .تجيب عن األسئلة إجابات حرة تصوغها بأسلوبها   -2 

 .على مدار النص   تتعرف   -3

 أن تقرأ  كلمات درسه قراءة صحيحة. -4

 أن تقرأ  جمل الدرس قراءة متقنة . -5

 تحذر  من تناول الطعام المكشوف.   -6

 

 . أوال ،  الحاسبعرض النص الرئيس للدرس من خالل • 

 كلمات النص قراءة بصرية . المطالبة بقراءة • 

  . مطالبة بقراءة السؤال ويحدد االجابة من النصجمل النص، ثم   ثم قراءة • 

وتصويب  حولها التنوين ومناقشة التلميذاتالتركيز على الكلمات التي تحوي • 
  قراءات  التلميذات  

 التأكد من قراءة الجميع، واالستمرار حتى اإلتقان .• 

تطلب  المعلمة  من الطالبات    استخراج الكلمات التي تحتوي على  مهارات القراءة • 
هاء في أخرى  –تاء مفتوحة  –تاء مربوطة  –ال الشمسية  –والكتابة ) ال القمرية 

 مد واو –مد ياء  –مد ألف  –الكلمة 

 

  اقرئي النص قراءة صحيحة
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة اجيبي
 بالنص؟

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات  
تقنيات 
 : التعلم

مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  ....................أخرى       ⃝
أدوات 
 التقويم :

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 



 لمادة لغتيبطاقة تخطيط الدروس                                                           

 طعام ملوث الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أرسم  -5استثمر النص)أفكر(  -4    المكون:. صحتي وغذائي  المجال :السادسة      الوحدة :
 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 أن:  يتوقع من التلميذة 

 تقرأ سطرا  من النص قراءه صحيحة . - 1

 .تجيب عن األسئلة إجابات حرة تصوغها بأسلوبها   -2 

 .  تضع عنوان للدرس -3

 تكمل الرسم لتوضح الصوره.   -4

 تعبر بجمله من أنشائها عن الطعام الملوث .   -5

 تحذر  من تناول الطعام المكشوف.   -6

 

 . أوال ،  الحاسبعرض النص الرئيس للدرس من خالل • 

 قراءة بصرية .كلمات النص  المطالبة بقراءة • 

مطالبة  بتفكر في الجمله التى امامهم جمل النص، ثم   ثم قراءة • 
  . ومناقشتها

اكمال الرسم من خالل التنقيط للجزء الناقص  حث على النظافة • 
اليدين والمالبس وتنمية الذوق الجملي لديهم  ومناقشة حول لون 

 .  الصورة وربط الصوره بماتعلموه في الدرس

 من قراءة الجميع، واالستمرار حتى اإلتقان . التأكد• 

 

  اقرئي النص قراءة صحيحة
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة اجيبي
 بالنص؟

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات  
تقنيات 
 التعلم :

مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  ....................أخرى       ⃝
أدوات 
 التقويم :

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                         

 ( النص الثاني)فيه شفاء  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :

  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ: -3أنمي لغتي -2أجيب -1     المكون:. صحتي وغذائي  المجال :السادسة      الوحدة :
 التقويم لتحقيق أهداف المكونإجراءات إثرائية  .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

 تقرأ سطرا  من النص قراءه صحيحة . --1

 .تجيب عن األسئلة إجابات حرة تصوغها بأسلوبها   -2 

 .على مدار النص   تتعرف   -3

 أن تقرأ  كلمات درسه قراءة صحيحة. -4

 أن تقرأ  جمل الدرس قراءة متقنة . -5

 تبدى رغبه في الحرص على عيادة المريض.   -6

 

 أوال ، الحاسبعرض النص الرئيس للدرس من خالل • 

  . مطالبة بقراءة السؤال ويحدد االجابة من النصجمل النص، ثم   ثم قراءة • 

تعرض المعلمة  لوحة الصور التي تحتوي على مكون أالحظ وأقرئي  ثم يشير إلى  •
مي  والتي تحتوي على ظاهرة التنوين بالفتح ثم يطلب  إلى الجملة األولى ) شكرا يا أ

تذكر المعلمة   • .أحد الطالبات   قراءة الكلمة شكرا  وإعادة نطق الحرف األخير  
التلميذات   بما درسنه في الدرس السابق طعاما ملوثا مع التركيز على رسم التنوين في 

لمعلمة  الجملة مرة أخرى  ثم تطلب  إلى تقرأ     ا •:ا المكان الصحيح  على المثال شكر  
 اتنتقل  المعلمة  إلى الجمل التالية وفيه •التلميذات   قراءتها مع مالحظة نطق التنوين  

يلفت انتباه التلميذات   إلى عالمة االستفهام في الجملة األولى وأسلوب النهي في الجملة 
 الثانية مع اإلشارة إلى أسلوب النداء بياء الذي سبق  وأن تعرفت عليه التلميذات.

 

  اقرئي النص قراءة صحيحة
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة بالنص؟اجيبي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                          

 ( النص الثاني)فيه شفاء  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 ابحث -7أحول-6أرسم  -5استثمر النص)أفكر(  -4     المكون:. صحتي وغذائي  المجال :السادسة      الوحدة :
 

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 أن:  يتوقع من التلميذة 

 تقرأ سطرا  من النص قراءه صحيحة . - 1

 .تبحث عن صور الفواكه الناقصه في المجموعه الثانيه   -2 

 .  تضع عنوان للدرس -3

 .  تربط بين ما تعلمتيه  في الدرس وبين ما تلونينه وترسميه   -4

 تهتم بتناول العسل  لألهميته.   -5

 

 

 تبحث عن صور الفواكه الناقصه في المجموعه الثانيه  

مكون  استثمر النص ) أحول (  اللوحة التي تحوي صورة تعرض  • 
ي هذه ثم يشير إلى المشهد األول ) صورة عمر يأكل ( ماذا تشاهدن ف

إلى باقي جمل الدرس ) ....عمر  التلميذاتتوجه    • /الصورة ؟
....... أحالم الحليب ( وتطلب  منهن المشاركة في إكمال  -الحليب 

اكمال الرسم من خالل التنقيط الجمل باللفظ المناسب مذكرا أو مؤنثا/
للجزء الناقص  حث على النظافة اليدين والمالبس وتنمية الذوق 

لديهم  ومناقشة حول لون الصورة وربط الصوره بماتعلموه الجملي 
 مكون أبحث : نشاط ال صفي ينفذ خارج حجرة الدراسة .  في الدرس

 وتناقش التلميذات حول الفواكه واهميتها وكيف تأكل.

 

  اقرئي النص قراءة صحيحة
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة اجيبي
 بالنص؟

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                    

 (  عيادة المريض)الثالثالنص  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :

  مراجعة الدرس السابق  السابقة :المكتسبات      

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ: -3أصل الكلمة بالمعنى الصحيح -2أجيب -1     المكون:. صحتي وغذائي  المجال :السادسة      الوحدة :
 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

 تقرأ سطرا  من النص قراءه صحيحة . --1

 .تجيب عن األسئلة إجابات حرة تصوغها بأسلوبها   -2 

 .على مدار النص   تتعرف   -3

 تقرأ  كلمات درسه قراءة صحيحة.أن  -4

 أن تقرأ  جمل الدرس قراءة متقنة . -2

 تبدى رغبه في الحرص على عيادة المريض.   -3

 

 . أوال ،  الحاسبمن خالل  النص ومناقشة التلميذات حول المضمون الرئيسي للدرسعرض • 

 . عرض األسئلة الدرس أمام التلميذات ثم يقرأ السؤال األول• 

  . مطالبة بقراءة السؤال ويحدد االجابة من النصثم  الصوره التى تجسد السؤالثم تحدد • 

 :مكون أنمي لغتي التي تحوي  لوحة الصور    عر ض ت • 

الربط بين ا لعاجل    التلميذاتتطلب  من . 2مالحظة الكلمات  الموجودة في الحاسب   لتلميذاتتطلب  من ا. 1
 وما يناسبها من معنى 

 االنتقال إلى كلمة أحب والبحث عن الكلمة التي تناسبها وهكذا ......  لتلميذاتتطلب من ا . 3

   لتلميذاتتسأل  ا  • . ىتعرض لوحة الصور التي تحتوي على مكون أالحظ وأقرأ  ثم تشير إلى كلمة أتمن •
  ى عن اسم الحرف الذي ختمت به كلمة  أتمن

 

  اقرئي النص قراءة صحيحة
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة بالنص؟اجيبي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                          

 (  عيادة المريض)الثالثالنص  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 ابحث -7أحول-6أرسم  -5استثمر النص)أفكر(  -4     المكون:. صحتي وغذائي  المجال :السادسة      الوحدة :
 

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

 تقرأ سطرا  من النص قراءه صحيحة . 1

 .تتخيل مايحدت اذا لم نتناول الفطور   -2 

 .  عنوان للدرستضع  -3

 .  تربط بين ما تعلمتيه  في الدرس وبين ما تلونينه وترسميه   -4

 تبادر الى عيادة المريض لمافي ذلك من االجر والثواب.  -5

 

 

 

مكون  استثمر النص ) أحول (  ثم يشير إلى اللوحة التي تحوي صورة تعرض  
 ماذا تشاهدن في هذه الصورة ؟-1المشهد األول ) صورة عمر يأكل (

تطرح   السؤال التالي على  •ماذا يفعل عمر ؟ من يخبرني ماذا يفعل عمر ؟ -2
تخيل أن عمر نسي في يوم من األيام أن التلميذات   وتطلب  منهن ابداء الرأي )

تعرض   على التلميذات   •يتناول طعام الفطور , ماذا تتوقعين أن أن يحصل له ؟ 
لب  منهن مالحظة الجملة األولى  تط •/لوحة الصور التي تحوي مكون أحول  

 /يأكل عمر الطعام الملوث ثم مالحظة الجملة الثانية 

اكمال الرسم من خالل التنقيط للجزء الناقص  حث على النظافة اليدين والمالبس 
وتنمية الذوق الجملي لديهم  ومناقشة حول لون الصورة وربط الصوره 

  صفي ينفذ خارج حجرة الدراسةمكون أبحث : نشاط ال/.  بماتعلموه في الدرس
شفهي )أكمال قصه/كتابي/ ترتيب كلمات /مكون أعبر/وتناقش التلميذات حوله.

 لتكون جمل( يتم ذلك عن عرض صور المكون والمناقشه حولها.

 

  اقرئي النص قراءة صحيحة
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة بالنص؟اجيبي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                      

 صحتي وغذائي() كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :

   مراجعة الدرس السابق السابقة :المكتسبات      

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 .اعيد ترتيب الكلمات لتك ن الجمله./اكملي الجمله بالكلمه المناس ه/اارأ واكتب الجمله المناس ه للص ره./اارأواكت ي الكلمات  المكون:. صحتي وغذائي  المجال :  السادسة    الوحدة :

 ادخل )ال( على الكلمات .
 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

 ادخل)ال( على الكلمات. -1

 .الجمله بالكلمه المناسبهاكمل  -2

 .تبدى  رغبه في الحرص على عيادة المريض.   -3

 تقرأ الجمل التى درستها قراءة بصرية     -4

 .تعيد ترتيب الكلمات لتكون الجمله -5

 

 اقرأواكتبي الكلمات( 1عرض ص ر المك ن ) -1

 اقرأ واكتب الجمله المناسبه للصوره.( 2عرض ص ر المك ن ) -2

 المناسبهاكملي الجمله بالكلمه  -3

 .اعيد ترتيب الكلمات لتكون الجمله -4

 ادخل )ال( على الكلمات. -5

 

 قراءة صحيحة  الجملاقرئي ا
 مسترسلة؟

 ؟المعطاه عن األسئلة اجيبي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝لومات  التمييز بين المع      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                          

 صحتي وغذائي() كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :

   مراجعة الدرس السابق المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 اتحدث-11مارملى عليك./اكت ي -10اع ر عن الص ره بجمله مكتملة المعنى./-9االحظ واكتب./اعيدي ترتيب الجمل لتك ن نصاً./ المكون:. صحتي وغذائي  المجال :  السادسة    الوحدة :

 أفكر-12
 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

 تتحدث عن الصور بجمله مفيده. -1

 رت ي الجمل لتك ن نصاً. -2

 أن تشكر هللا على نعمة العسل.   -3

 تع ر عن الص ره بجمله مكتملة المعنى. -4

 تقرأ الجمل قراءه صحيحه. -5

 

 االحظ واكتب  الكلمات التى تملى عليك من المعلمه. -1

 اعيدي ترتيب الجمل لتكون نصا . -2

 اع ر عن الص ره بجمله مكتملة المعنى. -3

 اكت ي مارملى عليك. -4

 اتحدث  -5

 أفكر. -6

 

  قراءة صحيحة  الجملاقرئي
 مسترسلة؟

 عن األسئلة  المعطاه؟اجيبي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي



  المدخل الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعه الدرس السابق المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

    أنشد -3 أستمع وأالحظ ثم أجيب - 2أالحظ وأعبر       -1   المكون:. حيوانات  المجال :  السابعة    الوحدة :
 التقويم أهداف المكونإجراءات إثرائية لتحقيق  .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

 .تعبر شفهيًّا عن محتوى الصورة  -1

 )ستماع .من حيث آداب اال راعي ت ان  . -2
 (الجلسة، اإلصغاء، عدم مقاطعة المتحدث 

الشخصيات الرئيسة التي ذكرت في  سميت    -3
 النص المسموع.

األسماءالجديدة التي ترد ضمن  تكتسب   -4
 .نصوص  هذه الوحدة

 على شخصيات الوحدة . تتعرف   -5

 .  أن تدرك   أهمية الحيوانات    -6 

 : في مكون أالحظ واعبر  مثل  مناقشة محتويات الصورة

 في هذه الصور  تشاهدين ماذا • 

 مثل :لنص االستماع  سئلة أطرح • 

 ؟ كم كان عدد أفراخ الحمامة   • من كان يجاورها   ؟ ؟ أين كانت تعيش الحمامة    

ماذا فعلت الحمامة عندما وجدت جزءا من العش تهدم • أين كانت الحمامة عندما هجم الصقر على أفراخها ؟
 وأحد أفراخها قد اختفى ؟ 

ماذا نستفيد  من • كيف ساعد النحل الحمامة في مواجهة الصقر    ؟• ماذا قالت ملكة النحل للحمامة    ؟• 
 القصة   ؟

ا، ومطالبة التلميذات  بالترديد.قراءة النشيد مرة أخرى م•    نغم 

 المعلمه/التلميذه.توضيح  خاللمن  حيواناتى مصطلح إلالتو صل • 

 

 س/تحدثي عن الصور التى امامك؟

األسماءالجديدة التي ترد ضمن  اذكري س/
 ؟.نصوص  هذه الوحدة

 س/ سمعي النشيد؟
 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

 ....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                   



 (  االرنب المغرور)االولالنص  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :

   مراجعة الدرس السابق المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ: -3الصحيحأصل الكلمة بالمعنى  -2أجيب -1     المكون:. حيوانات  المجال : السابعة     الوحدة :
 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

 تقرأ سطرا  من النص قراءه صحيحة . --1

 تجيب عن األسئلة إجابات حرة تصوغها بأسلوبها  . -2 

 تتعرف   على مدار النص  . -3

 أن تقرأ  كلمات درسه قراءة صحيحة. -4

 أن تقرأ  جمل الدرس قراءة متقنة . -5

 .تتصف بالصفات الحسنه والحميده   -6

 . أوال ،  الحاسبمن خالل  النص ومناقشة التلميذات حول المضمون الرئيسي للدرسعرض • 

  . عرض األسئلة الدرس أمام التلميذات ثم يقرأ السؤال األول• 

 :مكون أنمي لغتي التي تحوي  الصور  عر ضت • • 

  تطلب  مالحظة الكلمات  الموجودة امامهن  . 1

   .الصور التي تحتوي على مكون أالحظ وأقرأ  ثم يشير إلى كلمة ببطء وصبر    تعرض   • •

 تطلب   تحديد نوع التنوين وكيف نطق  •

تشير  على نوع األسلوب  في جملة أيتها السلحفاة البطيئة  ويطلب    تعيين نوع األسلوب )  •
 النداء ( 

 .تطلب   االنطالق في قراءة الجملة الثالثة  ومالحظة نوع األسلوب ) مذكر أم مؤنث ( 

 

  اقرئي النص قراءة صحيحة
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة بالنص؟اجيبي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝ييز بين المعلومات  التم      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                          

 (  االرنب المغرور)االولالنص  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  أرسم  -5استثمر النص)أفكر(  -4     المكون:. صحتي وغذائي  المجال :السادسة      الوحدة :
 

 التقويم إثرائية لتحقيق أهداف المكون إجراءات .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

  تقرأ سطراً من النص قراءه صحيحة . -

 .  تضع عنوان للدرس -

تربط بين ما تعلمتيه  في الدرس وبين ما تلونينه  -
 .  وترسميه  

 تحذر من الغرور. -

 

 

 مكون  استثمر النص ) أفكر  (  صورة  تعرض   •    الدرس :

 تطرح المعلمة  السؤال التالي على التلميذات   وتطلب   •

  لو أنك مكان السلحفاة  هل ستسابق األرنب ؟ منهم ابداء الرأي )

اكمال الرسم من خالل التنقيط للجزء الناقص  حث على النظافة اليدين والمالبس وتنمية الذوق 
 .  وه في الدرسالجملي لديهم  ومناقشة حول لون الصورة وربط الصوره بماتعلم

 لو أنك مكان السلحفاة  هل ستسابق األرنب ؟ /أستثمر النص : أفكر 

  143كتاب الطالبة ص  /أستثمر النص : ألون  

 

  اقرئي النص قراءة صحيحة
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة بالنص؟اجيبي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                          

 (  الخروف األحمق)الثانيالنص  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :

   مراجعة الدرس السابق المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ: -3الصحيحأصل الكلمة بالمعنى  -2أجيب -1     المكون:. حيوانات  المجال : السابعة     الوحدة :
 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

 تقرأ سطرا  من النص قراءه صحيحة . 1

 .  تجيب عن األسئلة إجابات حرة تصوغها بأسلوبها -2 

 .  على مدار النص تتعرف   -3

  .      الترادف تكشف المعاني الغامضة في النص باستخدام -4

 . أن تقرأ  جمل الدرس قراءة متقنة -5

 .   تحذر من مخالفة الجماعة  -6        

 

 . أوال ،  الحاسبمن خالل  النص ومناقشة التلميذات حول المضمون الرئيسي للدرسعرض 

 . عرض األسئلة الدرس أمام التلميذات ثم يقرأ السؤال األول• 

  . مطالبة بقراءة السؤال ويحدد االجابة من النصثم  السؤالثم تحدد الصوره التى تجسد • 

 :مكون أنمي لغتي التي تحوي  الصور  عر ضت • • 

  الربط بين الكلمة والصورة المناسبة  لها  امامهنتطلب  مالحظة الكلمات  الموجودة . 1

  .الصور التي تحتوي على مكون أالحظ وأقرأ  ثم يشير إلى كلمة خرجت األغنام    تعرض  • • •

  تطلب  نطق الجملة خرجت األغنام و كلمة شجرة مالحظة نوع التاء  •

 نطق تتطلب  تحديد نوع التنوين وكيف  •

 على نوع األسلوب  في جملة ال شأن لك بي أستطيع أن أدافع عن نفسي (   تشير  •

 

 لنص قراءة صحيحة اقرئي ا
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة بالنص؟اجيبي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 لمادة لغتيبطاقة تخطيط الدروس                                                           

 (  الخروف األحمق)الثانيالنص  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 ابحث -7أحول-6أرسم  -5استثمر النص)أفكر(  - -4     المكون:. صحتي وغذائي  المجال :السادسة      الوحدة :
 

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

  جمل الدرس قراءه صحيحة .تقرأ  -

 .  تضع عنوان للدرس -

تربط بين ما تعلمتيه  في الدرس وبين ما تلونينه  -
 .  وترسميه  

 بين ما تعلمته وحياتها اليومية  .  تربط  -
 تتصف بصفة التعاون. -

 

 

 تطرح  األسئلة التالية  على التلميذات وتطلب   •مكون  استثمر النص ) أفكر  (  صورة  تعرض  • •

  منهم ابداء الرأي 

اكمال الرسم من خالل التنقيط للجزء الناقص  حث على النظافة اليدين والمالبس وتنمية الذوق الجملي 
 .  لديهم  ومناقشة حول لون الصورة وربط الصوره بماتعلموه في الدرس

جزأين فعل واسم  مكون  أحول  تشير المعلمة  إلى الجملة األولى تبين للطالبات  أنها تتكون  من  تعرض 
 ويمكن تقديم أحدهما على اآلخر 

 تطلب  منهن تطبيق ذلك على الجملتين الثانية والثالثة    

مكون أبحث  نشاط ال صفي  ولكن تعرض المعلمة  أعمال الطالبات   في الفصل وتشجع المجدات وتساعد 
 من لم ينفذ النشاط في المنزل على انجازه ؟

 

  اقرئي النص قراءة صحيحة
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة اجيبي
 بالنص؟

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 لغتي بطاقة تخطيط الدروس لمادة                                                      

 (  تعلمت درساً )لثالثاالنص  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :

   مراجعة الدرس السابق المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ: -3أصل الكلمة بالمعنى الصحيح -2أجيب -1     المكون:. حيوانات  المجال : السابعة     الوحدة :
 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

 سطرا  من النص قراءه صحيحة .تقرأ  -

 .  تجيب عن األسئلة إجابات حرة تصوغها بأسلوبها -

 .  على مدار النص تتعرف   -

  .      تكشف المعاني الغامضة في النص باستخدام الترادف -

 . أن تقرأ  جمل الدرس قراءة متقنة -

 .  تبادر الى عدم تقليد االخرين  -       

 

 . أوال ،  الحاسبمن خالل  التلميذات حول المضمون الرئيسي للدرسالنص ومناقشة عرض • 

 :مكون أنمي لغتي التي تحوي  الصور  عر ضت • • /. عرض األسئلة الدرس أمام التلميذات ثم يقرأ السؤال األول• 

تشير المعلمة  إلى جملة ......النسر . 1:مكون أنمي لغتي التي تحوي  لوحة الصور   ةعر ض المعلمت . •1
  على الغزال وتطلب  من التلميذات  

تعرض المعلمة  لوحة الصور التي تحتوي على مكون أالحظ وأقرأ  ثم تشير إلى الظواهر الصوتية التي  • • •
هل نطقت تسأل المعلمة  الطالبات    –فانقض عليه  -تشتمل عليها الكلمات والجمل ) الالم  المشددة في حلق

  الالم مرة واحدة أو مرتين ؟

 صغير  –تطلب  المعلمة  من التلميذات   تحديد المد والممدود في الكلمات غزال  •

تشير المعلمة  إلى جملة يريدان أن يصطاد شيئا أكبر ثم تعرض جملة يريد أن يصطاد شيئا أكبر ويوجه  •
 التلميذات   إلى مالحظة الفرق بينهما  ( 

 

  النص قراءة صحيحة اقرئي
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة اجيبي
 بالنص؟

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 لمادة لغتيبطاقة تخطيط الدروس                                                           

 (  تعلمت درساً )الثالثالنص  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 ابحث -7أحول-6أرسم  -5استثمر النص)أفكر(  - -4     المكون:. صحتي وغذائي  المجال :السادسة      الوحدة :
 

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

  جمل الدرس قراءه صحيحة .تقرأ  -

 .  تضع عنوان للدرس -

 .  تربط بين ما تعلمتيه  في الدرس وبين ما تلونينه وترسميه   - 

 بين ما تعلمته وحياتها اليومية  .  تربط  - 

 .تحول  المفرد إلى جمع   - 

 .القصة المصورة  تالحظ      - 

 .تعبر  عن أحداث القصة المصورة   -

 .الكلمات المعطاة   ترتب - 

 
 تحذر من مخالفة الجماعة   .   -

 

 تعرض  المكون  استثمر النص ) أفكر  (  

 تطرح المعلمة  األسئلة التالية  على التلميذات  وتطلب   •

تسأل المعلمة    •(تعرض  المكون  أحول  تشير المعلمة  إلى الكلمة  األولى ) غراب  • منهم ابداء الرأي )
  هل كلمت غراب دلت على غراب واحد أم أكثر ؟

تكلف المعلمة  التلميذات  بإكمال نشاط مكون أبحث في المنزل ثم تعرض أعمال التلميذات   داخل الفصل  •
 مع مساعدة من لم تنجز النشاط داخل الفصل

ت  أنها تتكون  من جزأين فعل مكون  أحول  تشير المعلمة  إلى الجملة األولى تبين للتلميذا تعرض 
   واسم  ويمكن تقديم أحدهما على اآلخر 

 ترتب الكلمات  وضع عنوان للقصة/ / تشجع المعلمة  التلميذات على التعبير عن القصة  •

  165تفتح  التلميذات  كتبهم  على مكون ارسم  ص •

 

  اقرئي النص قراءة صحيحة
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة اجيبي
 بالنص؟

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                      

 (حيوانات) كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :

  مراجعة الدرس السابق المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 حيوانات  المجال :بعه السا    الوحدة :
 اقرئي ثم اكتبي /اقرئي واكتب الجمله المناسبه للصوره.اكملى الجمله بالكلمه المناسبه /اعيدى ترتيب الكلمات لتكون جمله المكون:. -1

 اكملى الجمله بالكلمه المناسبه.ادخل )ال( الكلمات وبيني نوعه./ -2

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 التلميذة   أن:يتوقع من 

 .تنسخ كلمات بخط جميل -

 .اكمل الجمله بالكلمه المناسبه -1

 .ترتب الكلمات لتكون جمله -2

 ..تبادر الى الرفق بالحيوان   -3

   صحيحهالتى درستها قراءة الجمل تقرأ  -4

 .تدخل )ال( على الكلمات -5

 .اارئي ثم اكت ي( 1عرض ص ر المك ن ) -1

 .المناسبه للصوره.اقرئي واكتب الجمله ( 2عرض ص ر المك ن ) -2

 .اكملى الجمله بالكلمه المناسبه -3

 .اعيدى ترتيب الكلمات لتكون جمله -4

 ادخل )ال( الكلمات  . -5

 اكملى الجمله بالكلمه المناس ه. -6

 

 قراءة صحيحة  الجملاقرئي ا
 مسترسلة؟

 عن األسئلة  المعطاه؟اجيبي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                          

 (حيوانات)) كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :

   مراجعة الدرس السابق المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 اتحدث.-11/اكت ي مارملى عليك.-10/اع ر عن الص ره بجمله مكتملة المعنى.-9/نصاً.اعيدي ترتيب الجمل لتك ن /.االحظ واكتب.8 المكون:. حيوانات  المجال :بعه السا    الوحدة :

 أصنع بيدي. -13/اركب من الحروف أسماء الحيوانات ثم اكتبها تحت الصوره.-12
 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

 مفيده.تتحدث عن الصور بجمله  -1

 رت ي الجمل لتك ن نصاً. -2

 تبتعد عن إذاء الحيوان.   -3

 .تع ر عن الص ره بجمله مكتملة المعنى -4

 تقرأ الجمل قراءه صحيحه.   -5

 

 

 االحظ واكتب..7
 اعيدي ترتيب الجمل لتكون نصا . -8

 اعبر عن الصوره بجمله مكتملة المعنى.-9

 اكتبي مايملى عليك.-10

 اتحدث.-11

 أسماء الحيوانات ثم اكتبها تحت الصوره.اركب من الحروف -12
 أصنع بيدي. -13

 

 

  قراءة صحيحة  الجملاقرئي
 مسترسلة؟

 عن األسئلة  المعطاه؟اجيبي 

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

  المدخل الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعه الدرس السابق المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

    أنشد -3 أستمع وأالحظ ثم أجيب - 2أالحظ وأعبر       -1   المكون:. مناسبات  المجال :  الثامنه    الوحدة :
 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

 .تعبر شفهيًّا عن محتوى الصورة  -1

الجلسة،  )ستماع .من حيث آداب اال راعي ت ان  . -2
 (اإلصغاء، عدم مقاطعة المتحدث 

الشخصيات الرئيسة التي ذكرت في النص  سميت    -3
 المسموع.

األسماءالجديدة التي ترد ضمن نصوص   تكتسب   -4
 .هذه الوحدة

 على شخصيات الوحدة . تتعرف   -5

 .  أن تدرك   أهمية مساعدة اآلخرين    -6 

 من حيث : ستماعآداب االطلب مراعاة 

 . (المتحدث  ، عدم مقاطعةاإلصغاءالجلسة الموحية باالهتمام،  )

 ماذا نسم كال العيدين    ؟  ؟ كم عيد يمر بنا في العام     سئلة مثل :أطرح • 

ماذا الحظت األم • لماذا ذهبت األسرة إلى السوق ؟ ؟ متى ذهبت األسرة إلى السوق    :• المناقشة 
 اذا كانت أحالم حزينة     ؟ لم• على وجه أحالم ؟ 

ا، ومطالبة التلميذات  بالترديد.•  سئلة تتعلق بالنص . من مثل أتوجيه  قراءة النشيد مرة أخرى منغم 
 ؟ ماذا تفعلين في العيد    :• 

 ما اسم العيد الذي نذبح فيه األضاحي  ؟  •

 تأديتهما  مع ا . وهكذا حتى النهاية واأل ول  مطالبة التلميذات بحفظ البيت الذي يليه باإلضافة للبيت  
 المعلمه/التلميذه.توضيح  خاللمن  مناسباتى مصطلح إلالتو صل • 

 

 س/تحدثي عن الصور التى امامك؟

األسماءالجديدة التي ترد  اذكري س/
 ؟.ضمن نصوص  هذه الوحدة

 س/ سمعي النشيد؟

 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

 ....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                           

 (عمر واليوم االول من رمضان)االولالنص  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :

   الدرس السابقمراجعة  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ: -3الكلمة بالمعنى الصحيحأصل  -2أجيب -1     المكون:. مناسبات  المجال :  الثامنه    الوحدة :
 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

 تقرأ سطرا  من النص قراءه صحيحة . -

 .  تجيب عن األسئلة إجابات حرة تصوغها بأسلوبها -2 

 .  على مدار النص تتعرف   -3

  .      النص باستخدام الترادفتكشف المعاني الغامضة في  -4

 . أن تقرأ  جمل الدرس قراءة متقنة -5

 .  تبدى رغبه في الحرص على الصيام عندما تكبر  -6        

 

 أوال ،  الحاسبمن خالل  النص ومناقشة التلميذات حول المضمون الرئيسي للدرسعرض 

أمام التلميذات الدر س أسئلة     ةالمعلم تعرض•• .القراءه الجهريه من قبلي/زمريه /فرديه من قبل التلميذات
 :مكون أنمي لغتي التي تحوي  الصور  عر ضت • •  ،  ومناقشتها

 تطلب   الربط بين الكلمات وبين ما يناسبها من الصور المعروضة. 2تطلب    مالحظة الكلمات     /. 1

  .تعرض المعلمة  لوحة الصور التي تحتوي على مكون أالحظ وأقرأ  ثم تشير إلى كلمة ببطء وصبر   •

في  بتطلب  تحديد نوع األسلو •/تطلب   نطق الكلمات السحور ومالحظة الشدة على السين وتحديد نوع ال  •
 يا أبي  

 غذائية (   -وجبة   –ومالحظة  الهاء  والتاء المربوطة في أخرى الكلمات ) فاتجه     

 

  اقرئي النص قراءة صحيحة
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة اجيبي
 بالنص؟

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
 تقنيات التعلم

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 لمادة لغتيبطاقة تخطيط الدروس                                                           

 (عمر واليوم االول من رمضان)االولالنص  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  أرسم  -5استثمر النص)أفكر(  - -4     المكون:. مناسبات  المجال :  الثامنه    الوحدة :
 

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

  جمل الدرس قراءه صحيحة .تقرأ  -1

 .  تضع عنوان للدرس -2

  تربط بين ما تعلمتيه  في الدرس وبين ما تلونينه وترسميه   -3
. 

 بين ما تعلمته وحياتها اليومية  .  تربط  -4

 .   تبادر بالصيام عندما تكبر    -5
 

 

 

 تعرض  المكون  استثمر النص ) أفكر  (  

 مكون  استثمر النص ) أفكر  (  اللوحة التي تحوي صورة  تعرض     • 

يتطرح المعلمة  السؤال التالي على التلميذات   وتطلب منهم ابداء الرأي  •
 ماذا ستفعل لو حصل لك ما حصل لعمر ؟ )

وطلب  منهن إكمال   179 توجه المعلمة  التلميذات  إلى مكون أرسم ص •
ية الذوق الجملي حث على النظافة اليدين والمالبس وتنم   الصورة وتلوينها 

 لديهم  ومناقشة حول لون الصورة وربط الصوره بماتعلموه في الدرس

 

 

  اقرئي النص قراءة صحيحة
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة اجيبي
 بالنص؟

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                      

 ضيف جديد     ( –النص الثاني   الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :

   مراجعة الدرس السابق المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ: -3أصل الكلمة بالمعنى الصحيح -2أجيب -1     المكون:. مناسبات  المجال :  الثامنه    الوحدة :
 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

 تقرأ سطرا  من النص قراءه صحيحة . -

 .  تجيب عن األسئلة إجابات حرة تصوغها بأسلوبها -2 

 .  على مدار النص تتعرف   -3

  .      تكشف المعاني الغامضة في النص باستخدام الترادف -4

 . الدرس قراءة متقنةأن تقرأ  جمل  -5

 تبدى رغبه في الحرص على المشاركة في المناسبات العائلية .  -6        

  

 الحاسبمن خالل  النص ومناقشة التلميذات حول المضمون الرئيسي للدرسعرض 
 .القراءه الجهريه من قبلي/زمريه /فرديه من قبل التلميذاتأوال ، 

 تبدأ  بقراءة السؤال  األول :، ثم أمام التلميذات الدر س أسئلة    تعرض •• 

مكون التي تحوي  الصور   عر ض ماذا رأت المعلمة  عندما دخلت الفصل ؟ /ت. 1
تطلب مالحظة الكلمات  الربط بين الصور  وبين ما يناسبها من . 1/:أنمي لغتي 

ثم   تعرض الصور التي تحتوي على مكون أالحظ وأقرأ •/الكلمات  المعروضة  
تطلب   قراءة  •تشير إلى الظواهر الصوتية التي تشتمل عليها الكلمات والجمل 

العبارة ) ما األمر ؟ وتطلب  منهن تحديد نوع األسلوب  وما ذا تسمى العالمة ) ؟(  
تطلب   قراءة العبارة ) زارت .... ( قراءة مسترسلة ثم تطلب  منهن مالحظة  •

التاء المربوطة  ومالحظة  –ا ) التاء المفتوحة الظواهر الصوتية المشتملة عليه
 الفرق بينهما (

 

  اقرئي النص قراءة صحيحة
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة اجيبي
 بالنص؟

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝لومات  التمييز بين المع      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                          

 ضيف جديد     (  –النص الثاني   الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :

  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أبحث/ أرسم  -5استثمر النص)أفكر(  - -4     المكون:. مناسبات  المجال :  الثامنه    الوحدة :
 

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

  تقرأ جمل الدرس قراءه صحيحة . -1

 .  تضع عنوان للدرس -2

تربط بين ما تعلمتيه  في الدرس وبين ما  -3
 .  تلونينه وترسميه  

 بين ما تعلمته وحياتها اليومية  .  تربط  -4

 تشكر هللا على نعمة االخوه   . -5
 

 

 تطرح المعلمة  األسئلة التالية  على التلميذات  وتطلب   •/مكون  استثمر النص ) أفكر  (   تعرض  •

 ماذا رأت المعلمة  عندما دخلت الفصل /لماذا كانت أحالم فرحة ؟منهن ابداء الرأي )

 تخيل ان امك أنجبت لك  أخا جديدا  كيف سيكون شعورك

حث على النظافة اليدين والمالبس وتنمية الذوق الجملي لديهم    أستثمر النص : أرسم وألون  /
 ومناقشة حول لون الصورة وربط الصوره بماتعلموه في الدرس

مكون  أحول  تشير المعلمة  إلى الجملة األولى فرحت اللوحة التي تحوي صورة  تعرض المعلمة   •
 جملة الثانية  (أحالم وتسأل لماذا لم نقل فرح أحالم وتطلب  منهن إكمال ال

تطلب   المشاركة في إكمال الجملة الثانية   •/تسأل المعلمة  لماذا لم نقل شربت عمر الماء ؟   •
 تكلف المعلمة   بإكمال مكون أبحث في المنزل•/بفعل مناسب   

 

  اقرئي النص قراءة صحيحة
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة اجيبي
 بالنص؟

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي                                                        

 (     الحزينةالشجرة  –  الثالثالنص  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :

   مراجعة الدرس السابق المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ: -3أصل الكلمة بالمعنى الصحيح -2أجيب -1     المكون:. مناسبات  المجال :  الثامنه    الوحدة :
 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 يتوقع من التلميذة   أن:

 تقرأ سطرا  من النص قراءه صحيحة . -

 .  تجيب عن األسئلة إجابات حرة تصوغها بأسلوبها -2 

 .  على مدار النص تتعرف   -3

  .      تكشف المعاني الغامضة في النص باستخدام الترادف -4

 . أن تقرأ  جمل الدرس قراءة متقنة -5

 .  تحذر من إتالف األشجار في الحديقة  -6        

  

من قبلي/زمريه القراءه الجهريه أوال ،  الحاسبمن خالل  النص ومناقشة التلميذات حول المضمون الرئيسي للدرسعرض • 
ماذا رأت المعلمة  . 1تبدأ  بقراءة السؤال  األول :، ثم     الدر س أسئلة   تعرض•• .فرديه من قبل التلميذات/

  عندما دخلت الفصل  ؟

 تطلب     مالحظة الجمل   الموجودة في اللوحة . 1:مكون أنمي لغتي التي تحوي  لوحة الصور   عر ض ت •

 تطلب     اختيار الكلمة المناسبة ووضعها في الفراغ من خالل دراسة النص  . 2

تعرض المعلمة  لوحة الصور التي تحتوي على مكون أالحظ وأقرأ  ثم تشير إلى الظواهر الصوتية التي  •
ل في اليد تسأل     لماذا لفظنا ا –ال الشمسية في السعيد  –تشتمل عليها الكلمات والجمل ) ال القمرية في ال 

 ولم نلفظها في السعيد   ؟  

 تطلب      مالحظة التاء في كلمة فرحة وتسأل   لماذا كتبنا التاء مربوطة •

تطلب      قراءة العبارة ) شكرا  .... ( قراءة مسترسلة ثم تطلب  منهن مالحظة الظواهر الصوتية المشتملة  •
 ال الشمسية في اللطيف  (  –لعصفور ال القمرية في ا –عليها ) التوين بالفتح في شكرا 

 

  اقرئي النص قراءة صحيحة
 مسترسلة؟

 عن األسئلة المتعلقة اجيبي
 بالنص؟

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
 تقنيات التعلم

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 لمادة لغتيبطاقة تخطيط الدروس                                                           

 (      الشجرة الحزينة –  الثالثالنص  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :

  مراجعة الدرس السابق  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 /أعبر أبحث/ أحول /أرسم  -5استثمر النص)أفكر(  - -4     المكون:. مناسبات  المجال :  الثامنه    الوحدة :
 

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف

 التلميذة   أن:يتوقع من 

  تقرأ جمل الدرس قراءه صحيحة . -1

 .  تضع عنوان للدرس -2

تربط بين ما تعلمتيه  في الدرس وبين ما  -3
 .  تلونينه وترسميه  

 بين ما تعلمته وحياتها اليومية  .  تربط  -4

 .  تشكر هللا على نعمة الشجر -5
 

 

 تطرح    األسئلة التالية      وتطلب   •/مكون  استثمر النص ) أفكر  (     تعرض المعلمة  

 لو كنت أنت التي شاهدت الشجرة  وهي باكية حزينة  ماذا كنت ستفعلين إلسعادها ؟ منهم ابداء الرأي )

 حث على النظافة اليدين والمالبس وتنمية الذوق الجملي لديهم     أستثمر النص : أرسم وألون /

ة  إلى الجملة األولى وقف العصفور فوق الغصن  وتسأل لماذا لم نقل مكون  أحول  تشير المعلمصورة  تعرض  •
 وقفت العصفور فوق الغصن  وتطلب  منهن إكمال الجملة الثانية  (

 تطلب  المشاركة في إكمال الجملة الثانية بفعل مناسب     •/تسأل المعلمة  لماذا لم نقل ضحك الشجرة  ؟   •

 تطلب  المشاركة في إكمال الجملة الثاثلة  بفعل مناسب   •/دت العصفور ؟ تسأل المعلمة  لماذا لم نقل نا  •

 تعرض    الصور التي تحوي الكلمات الغير مرتبة وتطلب منهن ترتيبها     •/تكلف   بإكمال مكون أبحث في المنزل •

 

  اقرئي النص قراءة
صحيحة 

 مسترسلة؟

 عن األسئلة اجيبي
 المتعلقة بالنص؟

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

 ( ........................ أخرى
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 مناسبات  المجال :  الثامنه    الوحدة :
 الجمله بالكلمه المناس ه/اعيدى ترتيب الكلمات لتك ن جملهاارئي ثم اكت ي/اارئي واكتب الجمله المناس ه للص ره./اكملى  -1 المكون:.  

 اكملى الجمله بالكلمه المناسبه.ادخل )ال( الكلمات وبيني نوعه./

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 تنسخ كلمات بخط جميل. -1

 .المناسبهاكمل الجمله بالكلمه  -2

 ترتب الكلمات لتكون جمله. -3

 تهتم باالشجار    -4

 تقرأ الجمل التى درستها قراءة صحيحه   -5

 .تدخل )ال( على الكلمات -6

 

 

 سير الدرس:
 .اارئي ثم اكت ي( 1عرض ص ر المك ن ) -1

 .اقرئي واكتب الجمله المناسبه للصوره.( 2عرض ص ر المك ن ) -2

 .اكملى الجمله بالكلمه المناسبه -3

 .ترتيب الكلمات لتكون جملهاعيدى  -4

 ادخل )ال( الكلمات  . -5

 اكملى الجمله بالكلمه المناسبه. -6

 مع تحقيق  الجانب المعرفي والوجداني 

 

 اقرئي الجمل   قراءه بصريه؟

  ؟ اكتبي الجمله المناسبه للصوره 

 ؟ اكملى الجمله بالكلمه المناسبه 

  

  
  

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

      ⃝المرونة      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝ظة  المالح       ⃝) عمليات العلم األساسية :  مهارات التفكير :
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝التفكير الناقد :   (    ،   )  ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

 ....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :

 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أفكر.-11/اتحدث.-10/اكت ي مارملى عليك. -9/اع ر عن الص ره بجمله مكتملة المعنى.-8االحظ واكتب./ -7 .المكون: مناسبات  المجال :  الثامنه    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
  

 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:
 

 تتحدث عن الصور بجمله مفيده. -1

 تكتب مايملى عليها. -2

 تبتعد عن قطع االشجار.   -3

 تعبر عن الصوره بجمله مكتملة المعنى. -4

 تقرأ الجمل قراءه صحيحه.   -5

 

 

 .سير الدرس:  
 

 واكتب.ا الحظ  -7
 اعبر عن الصوره بجمله مكتملة المعنى. -8

 اكتبي مايملى عليك. -9

 اتحدث.  -10
 أفكر  -11

 

 
 ؟ عن الصوره بجمله مكتملة المعنى يعبر 
 ؟ عن الصور بجمله مفيده يتحدث  

   

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :        ⃝ين المعلومات  التمييز ب      ⃝تحديد األولويات      ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة      ⃝
 ( ........................ أخرى

تقنيات التعلم 
: 

      ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )م( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق   المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أقرأ وأجرد -5أقرأ     -4أالحظ وأقرأ الجمل   -3    المكون:. (1الدرس ) – أسرتي  المجال :       االولى    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 أن:  يتوقع من التلميذة 

   كلمات وجمل الدرس المحتوية على الحرف )م( قراءة اثنين من تقرأ
 بصرية من خالل الصورة المعروضة. 

   جمل الدرس مقترنة بالصور قراءة بصرية مرتبة حسب اثنين من تقرأ
 ترتيب النص؟

 .تضبط حرف )م(بالشكل  في مواقعه المختلفة 

  وتسميهاتتعرف على الحركات القصيرة. 

 (3عرض صور المكون )

 قراءة الجمل قراءة بصرية مرتبة حسب النص 

 (4فرديا ( عرض كلمات المكون ) –زمريا  –)جهريه 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

 (5عرض كلمات المكون )

 .تجريد حرف )م( في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته  القصيرة

 

 ؟نين من كلمات وجمل الدرساقرئي اثس/ 

 . ؟الحركات القصيرةس/ سمي  

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝



أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )م( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

الدرس  – أسرتي  المجال :  االولى    :الوحدة 
(1) 

     أرسم دائرة حول حرف )م( ثم أكتبه -8أالحظ وأكتب   -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(/6 المكون:.

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة   أن:

 )المد( تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل

 تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 * تكتب التلميذة حرف الميم ، كتابة صحيحة

 *ترسم دائرة حول حرف )م(  في الكلمة .

 *تكتب  حرف )م( في المكان المخصص .

 ( 6عرض المكون) 

 مي  مو  تميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )م( ما 

 ( 7عرض المكون) 

 . كتابة الحرف بداية ونهاية 

 شرح كيفية كتابة الحرف

 عرض حرف الميم بجميع أشكاله

فردية ( مع وضع حرف )م( في  –زمرية –( ......)جهرية 8قراءة كلمات المكون )
 .مكانه المخصص

الصوت القصير والصوت الطويل )المد( ميزي 
 ؟ مي  مو  لحرف )م( ما 

 ؟ حرف الميم ، كتابة صحيحةاكتبي 

 ؟ دائرة حول حرف )م(  في الكلمة ارسمي

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 



 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )م( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

الدرس  – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :
(1) 

 أكمل الحرف الناقص مع حركته ثم أقرأ الكلمة-10هذه(  -أحاكي عمر مستخدما اسمي اإلشارة )هذا/9 المكون:.

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة   أن:  

 تحاكي استخدام اسمي االشارة هذا وهذه .

 الحرف الناقص مع حركته .تكتب 

 

 ( ويتم من خالله  8المكون)

 مناقشة الصورة األولى باستخدام اسم اإلشارة . من هذا ؟ يشار إلى صورة عمر ثم مهند 

 ( على السبورة 9من هذه ؟ يشار إلى صورة أحالم / عرض كلمات المكون )

 .حث التلميذات على البحث عن الحرف الناقص في الكلمة 

 فردية ( –زمرية  –لمات بعد إكمال الحرف الناقص قراءة) جهرية قراءة الك

  .كتابة الحرف في موضعه بحركاته ثم قراءة الكلمات 

 

 حاكي استخدام اسمي االشارة هذا وهذه ؟س/

 اكتبي الحرف الناقص مع حركته ؟س/

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 



 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝ولويات  تحديد األ       ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )ب( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :
 (2الدرس )

 أالحظ وأقرأ الكلمات -2أالحظ و أتحدث    - المكون:.

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 أن:  يتوقع من التلميذة 

   لوحة الصور باستخدام صوره من تتحدث عن
 مفردات وجمل تؤدي لجمل النص . 

   األشياء الموجودة في البيت اثنين من تسمي 
 تتعرف على فوائد جهاز الحاسوب و المكتبة. 

  تقرأ كلمتين من كلمات الدرس المحتوية على
الحرف )ب( قراءة بصرية من خالل الصورة 

 . المعروضة

 الصور والتعبير عنها بمفردات تؤدي إلى جمل النص( مناقشة 1عرض صور المكون )

  . (  مع الكلمات 2عرض صور المكون )

 مناقشة الصور مع اإلشارة إلى الكلمة تحت الصورة مع تحقيق الجانب الوجداني 

 فردية (( عدة مرات–زمرية –قراءة الكلمات قراءة بصرية )) جهرية 

ثهن على حب تعلم القراءة والكتابة  تذكير التلميذة بأهمية المكتبة في البيت وح
 وتعلم كل ماهو جديد ومطور ونافع مثل )) الحاسوب ((

 وحثهن على النظافة والترتيب والمحافظة على كتبهن  المدرسية .

          األشياء س   سمي اثنين من 

 ؟ الموجودة في البيت         

 ؟ فوائد جهاز الحاسوب اذكري اثنين من 



استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )ب( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أقرأ وأجرد -5أقرأ    -4أالحظ و أقرأ الجمل   -3 المكون:. (2الدرس ) – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف



 أن:  يتوقع من التلميذة 

   كلمات وجمل الدرس المحتوية على الحرف اثنين من تقرأ
 ( قراءة بصرية من خالل الصورة المعروضة. ب)

   جمل الدرس مقترنة بالصور قراءة بصرية اثنين من تقرأ
 مرتبة حسب ترتيب النص؟

  (بالشكل  في مواقعه المختلفة.بحرف )تضبط 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 (3عرض صور المكون )

 قراءة الجمل قراءة بصرية مرتبة حسب النص 

 (4فرديا ( عرض كلمات المكون ) –زمريا  –)جهريه 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

 (5عرض كلمات المكون )

 ( في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته  القصيرةب) تجريد حرف

 ؟اقرئي اثنين من كلمات وجمل الدرسس/ 

 . ؟الحركات القصيرةس/ سمي  

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )ب( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :
 (2الدرس )

     ( ثم أكتبهبأرسم دائرة حول حرف ) -8أالحظ وأكتب   -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(/6  - المكون:.

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة   أن:

 تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(

 تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 ، كتابة صحيحة الباب* تكتب التلميذة حرف 

 (  في الكلمة .ب*ترسم دائرة حول حرف )

 ( في المكان المخصص .ب*تكتب  حرف )

 ( 6عرض المكون) 

 ب و   ب ي تميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )ب( بَا 

 ( 7عرض المكون) 

 كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة

 شرح كيفية كتابة الحرف

 عرض حرف الباب بجميع أشكاله

                                           فردية (  –زمرية –( ......)جهرية 8قراءة كلمات المكون )
 .مع وضع حرف )ب( في مكانه المخصص

صير والصوت الطويل ميزي الصوت القس/
 )المد( لحرف )ب( با  بو   بي؟

 اكتبي حرف الباب ، كتابة صحيحة ؟س/

 ارسمي دائرة حول حرف )ب(  في الكلمة ؟س/

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )ب( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

الدرس  – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :
(2) 

 اكتبي ثم اكمال الحرف الناقص ثم تكتب الكلمة.-10 أحاكي مهند في إستخدامه  الضمير )أنا ( -9  - المكون:.

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة   أن:

 الضمير)أنا( عند التحدث عن نفسها .تحاكي  . 

 .تكمل الحرف الناقص  . 
 

 (8عرض صور المكون )

 صورة مهند تشير إلى نفسه قائال : أنا مهند .  صورة عمر يشير إلى نفسه . . 

 صورة أحالم تشير إلى نفسها .  صورة األم أسماء تشير إلى نفسها .  

 مستخدمة الضمير )أنا(...أطلب من التلميذة  أن تشير إلى نفسها وتتحدث 

 .الحرف الناقص  على اكمالحث التلميذات (9عرض كلمات المكون )

 كتابة الحرف حسب مواضعه مع ضبط حركته ثم كتابة الكلمات

 
 حاكي الضمير)أنا( عند التحدث عن نفسك؟س/

 ؟اكملي الحرف الناقصس/

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (لحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث  -1  - المكون:. (3الدرس ) – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :

 التقويم المكونإجراءات إثرائية لتحقيق أهداف  .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة بإذن هللا أن:

 لوحة الصووووور باسووووتخدام مفردات  صوووووره من تتحدث عن
 وجمل تؤدي لجمل النص . 

 .تجيب  عن األسئلة 

 .تحرص على النظافة  الشخصية 
 .تذكر اثنين من آدب الطعام 

 

 (1عرض صور  المكون )

 طرح األسئلة التالية : ماذا تشاهدي في الصورة ؟  من خالل  

  ماذا رعمل عمر ؟ 

 (2عرض ص ر المك ن )
 من تقرأ  الكلمة تحت  الص رب األولى؟ 
 استمر في عرض الص ر ؟ 

 
  منااشة التلميذات .. وحثهن على النظافة الشخصية والعامة.. وتذكيرهن بآداب

 الطعام الن  رة
 

 امامك؟س/ تحدثي عن الصور التى 

 س/اذكري اثنين من آدب الطعام؟

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝   المرونة      ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (لحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أقرأ وأجرد -5أقرأ   -4أالحظ وأقرأ الجمل  -3  - المكون:. (3الدرس ) – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة بإذن هللا أن:

   كلمات وجمل الدرس المحتوية على الحرف اثنين من تقرأ
 ( قراءة بصرية من خالل الصورة المعروضة. ل)

   جمل الدرس مقترنة بالصور قراءة بصرية اثنين من تقرأ
 مرتبة حسب ترتيب النص؟

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.لتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها

 (3عرض صور المكون )

 قراءة الجمل قراءة بصرية مرتبة حسب النص 

 (4فرديا ( عرض كلمات المكون ) –زمريا  –)جهريه 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

 (5عرض كلمات المكون )

 ( في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته  القصيرةلتجريد حرف )

اقرئي اثنين من كلمات وجمل س/ 
 ؟الدرس

 . ؟الحركات القصيرةس/ سمي  

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (لحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 (3الدرس ) – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :
 أالحظ وأكتب   -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(/6  - المكون:.

     ( ثم أكتبهل)أرسم دائرة حول حرف  -8 

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة   أن:

 تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد( -

 تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف   - 

 * تكتب التلميذة حرف الالم ، كتابة صحيحة

 الكلمة .*ترسم دائرة حول حرف )ل(  في 

 *تكتب  حرف )ل( في المكان المخصص .

 ( 6عرض المكون) 

 تميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )ل( الَ  ل و   ل ي

 ( 7عرض المكون) 

 كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة

 شرح كيفية كتابة الحرف

 بجميع أشكاله الالمعرض حرف 

فردية ( مع وضع  –زمرية – ( ......)جهرية8قراءة كلمات المكون )
 ( في مكانه المخصصلحرف )

ميزي الصوت القصير والصوت الطويل س/
 )المد( لحرف ))ل( الَ  ل و   ل ي؟

 اكتبي حرف الالم ، كتابة صحيحة ؟س/

 ارسمي دائرة حول حرف )ل(  في الكلمة ؟س/

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝
تقنيات التعلم 

: 
أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

.................... 
أدوات التقويم 

: 
أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

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



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )ل( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة  
  أخرى

 – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :
 (3الدرس )

 تكمل الحرف الناقص ثم تكتب الكلمة -10 هي (–أحاكي مستخدما الضميرين ) هو  -9  - المكون:.

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة أن:

   هي (–حاكي مستخدما الضميرين ) هو ت -

 . تكمل الحرف الناقص  - 
 

 (8عرض صور  المكون )

 طرح أسئلة ..ماذا يعمل مهند ؟؟ 

 ماذا تفعل أحالم ؟ 

 هي ( –مطالبة التلميذات  بإستخدام الضميرين )هو 

حث التلميذات على البحث عن الحرف (9عرض كلمات المكون )
 الناقص 

 كتابة الحرف حسب مواضعه مع ضبط حركته ثم كتابة الكلمات.

 ؟ هي (–الضميرين ) هو  حاكي مستخدمهس/ 

 ؟الحرف الناقصاكملي س/

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝
تقنيات 
 التعلم :

مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  ....................أخرى       ⃝



أدوات 
 التقويم :

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (دحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

الدرس  – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :
(4) 

 أالحظ وأقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث   -1  - المكون:.

 التقويم المكونإجراءات إثرائية لتحقيق أهداف  .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة بإذن هللا أن:

  لوحة الصوور باسوتخدام صووره من تتحدث عن
 مفردات وجمل تؤدي لجمل النص . 

 شخصيات الدرس الرئيسية.  اثنين من تسمي 

  .تجيب عن األسئلة 

 ( 1عرض صور المكون )

 من خالل  طرح األسئلة التالية : 

 أين يلعب مهند ؟ -ماذا تعمل األم ؟   -     ماذا تشاهدي في الصورة ؟         -

 ماذا يقرأ األب ؟ -بماذا تمسك أحالم ؟   -

   -من تقرأ الكلمة تحت الصورة الثالثة ؟-(من خالل  االسئلة:2عرض صور المكون )

 مناقشة التلميذات وحثهن على المحافظة على الحدائق العامة ؟ -

 صوره من س/ تحدثي عن
 الصور التى امامك؟

شخصيات   اثنين من س/ سمي 
 الدرس؟

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 



مهارات 
 التفكير :

      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝  العصف الذهني      ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات  
تقنيات 
 التعلم :

      ⃝مراجع ودوريات       ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى 

أدوات 
 التقويم :

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (دحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة  
  أخرى

 أقرأ وأجرد -5أقرأ   -4أالحظ وأقرأ الجمل  -3  -  - المكون:. (4الدرس ) – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة بإذن هللا أن:

   كلمات وجمل الدرس المحتوية على اثنين من تقرأ
 ( قراءة بصرية من خالل الصورة المعروضة. دالحرف )

   جمل الدرس مقترنة بالصور قراءة اثنين من تقرأ
 ترتيب النص؟ بصرية مرتبة حسب

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.دتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها

 (3عرض صور المكون )

 قراءة الجمل قراءة بصرية مرتبة حسب النص 

 (4فرديا ( عرض كلمات المكون ) –زمريا  –)جهريه 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

 (5المكون )عرض كلمات 

 .( في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته  القصيرةدتجريد حرف )

 ؟اقرئي اثنين من كلمات وجمل الدرسس/ 

 . ؟الحركات القصيرةس/ سمي  

 



استراتيجي
ات 

 التدريس:
 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 

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

مهارات 
 التفكير :

(   ،   ) التفكير اإلبداعي  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
تحديد        ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  

 ( ........................ أخرى      ⃝علومات  التمييز بين الم      ⃝األولويات  
تقنيات 
 التعلم :

مراجع       ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى       ⃝ودوريات   

أدوات 
 التقويم :

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )د( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة  
  أخرى

     ( ثم أكتبهدأرسم دائرة حول حرف ) -8أالحظ وأكتب   -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(/6 المكون:. (4الدرس ) –أسرتي   المجال :االولى      الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة   أن:

 تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(

 تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 * تكتب التلميذة حرف الدال ، كتابة صحيحة

 ( 6عرض المكون) 

يتميزالصوت القصير والصوت  ا  د و   د   الطويل )المد( لحرف )د( دَ

 ( 7عرض المكون) 

 كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة

 شرح كيفية كتابة الحرف

 عرض حرف الدال بجميع أشكاله

ل )المد( ميزي الصوت القصير والصوت الطويس/ 
ي ؟ ا  د و   د   لحرف )د( دَ

 اكتبي حرف الدال ، كتابة صحيحة ؟س/ 

 ؟ ارسمي دائرة حول حرف )د(  في الكلمةس/ 



 *ترسم دائرة حول حرف )د(  في الكلمة .

 . المخصص*تكتب  حرف )د( في المكان 

فردية ( مع وضع  –زمرية –( ......)جهرية 8قراءة كلمات المكون )
 حرف )د( في مكانه المخصص

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين       ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝
 ( ........................ أخرى      ⃝المعلومات  

تقنيات التعلم 
: 

      ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )د( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة 

الدرس  – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :
(4) 

 .الكلمة تكمل الحرف الناقص ثم تكتب -10 أنت  ( –أحاكي مستخدما الضميرين )أنَت -9  المكون:.

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة   أن:

 أنت  ( –الضميرين )أنَت  هحاكي مستخدمت -9

 . تكمل الحرف الناقص  -10

 (9عرض صور المكون )

 مناقشة الصور وتدريب التلميذات على إستخدام الضميرين 

 أنت  ( –)أنت 

 أنت  (؟ –حاكي مستخدمه الضميرين )أنَت س/ 

 ؟اكملي الحرف الناقصس/ 

 



 (5-4-3مطالبة التلميذات بالمحاكاة في الصور )

حث التلميذات على البحث عن الحرف (10عرض كلمات المكون )
 الناقص 

 مواضعه مع ضبط حركته ثم كتابة الكلمات.كتابة الحرف حسب 

استراتيجي
ات 

 التدريس:
 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 

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

مهارات 
 التفكير :

      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات  
تقنيات 
 التعلم :

مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  ....................أخرى       ⃝
أدوات 
 التقويم :

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (نحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة  
  أخرى

 – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :
 (5الدرس )

 أالحظ وأقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث   -  المكون:.

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 أن:في نهارة الحصة رت اع من التلميذب 

 
 ام لوحة الصوووور باسوووتخد صوووورن من تتحدث عن

 مفردات وجمل تؤدي لجمل النص .

 األشياء  الرئيسية  في الدرس. اثنين من ميتس 

  .تجيب عن األسئلة 

 

 (1عرض ص ر المك ن )
 طرح أسئلة...من خالل: 

 أحالم وعمر ؟ ماذا رفعل كال من/ماذا تعمل األم ...؟/ماذا تشاهدرن في الص رب 
 مع حث التلميذات على حب األسرب  والتعاون في اعمال المنزل 

 (2عرض ص ر المك ن )
 طرح األسئلة التالية : 

 من تقرأ الكلمة تحت  الص رب األولى؟  -/ماذا تشاهدرن في الص رب ؟  -
 استمر في عرض الص ر ؟ -

 مع حثهن على احترام ال الدرن  والمحافظة على ممتلكات المنزل 
  ارا ب الكلمات ارا ب بصررة مع التاكيد على الحرف المستهدف  *  

 امامك؟س/ تحدثي عن الصور التى 

  الرئيسيةاألشياء اثنين من س/ سمي 
 الدرس؟

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

      ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة   

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات  
تقنيات 
 التعلم :

مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  ....................أخرى       ⃝
أدوات 
 التقويم :

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 



 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي 

 حرف )ن( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

    اارا واجرد -5اارا / -4أالحظ واارأ الجمل / -3 المكون:. (5الدرس ) – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة بإذن هللا أن:

   كلمات وجمل الدرس المحتوية على الحرف اثنين من تقرأ
 ( قراءة بصرية من خالل الصورة المعروضة. ن)

   جمل الدرس مقترنة بالصور قراءة بصرية اثنين من تقرأ
 مرتبة حسب ترتيب النص؟

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.نتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 (3عرض صور المكون )

 قراءة الجمل قراءة بصرية مرتبة حسب النص 

 طرح أسئلة : من رحب التعاون  ؟  فرديا ( –زمريا  –)جهريه 

 من تساعد أمها في نظافة المنزل ؟ ماذا تفعل أمي ؟ 
 (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

 .( في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته  القصيرةن(تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )

اثنين من كلمات وجمل  اقرئيس/ 
 ؟الدرس

 . ؟الحركات القصيرةس/ سمي  

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 



أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )ن( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

الدرس  – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :
(5) 

     ( ثم أكتبهنأرسم دائرة حول حرف ) -8أالحظ وأكتب   -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(/6  -  المكون:.

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة   أن:

 الطويل )المد(تميز بين الصوت القصير والصوت 

 تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 ، كتابة صحيحة النون* تكتب التلميذة حرف 

 (  في الكلمة .ن*ترسم دائرة حول حرف )

 ( في المكان المخصص .ن*تكتب  حرف )

 ( 6عرض المكون) 

 ينو   ن    نَا ن( تميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )

 ( 7عرض المكون) 

 كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة

 شرح كيفية كتابة الحرف

 بجميع أشكاله النونعرض حرف 

( في مكانه )نفردية ( مع وضع حرف  –زمرية –( ......)جهرية 8قراءة كلمات المكون )
 المخصص

الصوت القصير والصوت الطويل ميزي 
 ؟ ينو   ن    نَا ن( )المد( لحرف )

 ؟ ، كتابة صحيحة النونحرف اكتبي 

 ؟ في الكلمة  ن(دائرة حول حرف )ارسمي 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝



أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )ن( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  .تكمل الحرف الناقص ثم تكتب الكلمة -10 نحن  (  –أحاكي مستخدما الضميررن  )أنا  -9  المكون:. (4الدرس ) – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 ( نحن -أنا الضميرين ) تحاكي مستخدمه -9

 . تكمل الحرف الناقص  -10

 (9المكون )عرض صور 

 ( نحن -أنا مناقشة الصور وتدريب التلميذات على إستخدام الضميرين )

 . مطالبة التلميذات بالمحاكاة في الصور 

 حث التلميذات على البحث عن الحرف الناقص (10عرض كلمات المكون )

 كتابة الحرف حسب مواضعه مع ضبط حركته ثم كتابة الكلمات.

 نحن ((؟ - حاكي مستخدمه الضميرين ))أنا

 ؟اكملي الحرف الناقص

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝ العصف الذهني       ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝



أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (رحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  وأقرأ الكلماتأالحظ  -2أالحظ وأتحدث   -1  المكون:. (6الدرس ) – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 رت اع من التلميذب بإذن هللا أن:

 
 ام مفردات لوحة الصوووووور باسوووووتخد تتحدث عن صوووووورن من

 وجمل تؤدي لجمل النص .

 األشياء  الرئيسية  في الدرس.اثنين من مي تس 

  .تجيب عن األسئلة 

 

 (1عرض ص ر المك ن )
 من خالل  طرح أسئلة... 

 ماذا تشاهدرن في الص رب  ..؟
 كيف تستق ل األسرب جدهم ...؟  هل تق لين رأس جدك  وجدتك ؟

 ماذا رحمل عمر ؟............ ماذا تجهز االم ؟
 مع حث التلميذات على حب األسرب  والتعاون   وأحترام  الك ير 

 (2عرض ص ر المك ن )
 ذا تشاهدرن في الص رب ؟ ما -طرح األسئلة التالية : 

 من تقرأ الكلمة تحت  الص رب األولى؟   -
 مع حثهن على أكل التمر والف اكه والخضروات  

 ارا ه زمرره/ فردره./*   ارا ب الكلمات ارا ب بصررة مع التاكيد على الحرف المستهدف )ر( 
 

 س/ تحدثي عن الصور التى امامك؟

  /األشيا   الرئيسية سمي اثنين من س 
 ؟في الدرس.

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 



 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (رحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  اارا واجرد  -5 اارا  -4أالحظ واارأ الجمل  -3  المكون:. (6الدرس ) – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة بإذن هللا أن:

   كلمات وجمل الدرس المحتوية على الحرف اثنين من تقرأ
 قراءة بصرية من خالل الصورة المعروضة.  (ر)

   جمل الدرس مقترنة بالصور قراءة بصرية اثنين من تقرأ
 مرتبة حسب ترتيب النص؟

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.رتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها  -

 (3عرض صور المكون )

 ثم غيرمرتبه ./قراءة الجمل قراءة بصرية مرتبة حسب النص 

 طرح أسئلة : من الذي زار األسرب ؟كيف رحب األب بالجد ؟  فرديا ( –زمريا  –)جهريه 

 ادم عمر ؟      ماذا أحضرت األم ؟        صفي شع رك عند زرارب جدك ؟ماذا 
 (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

 .( في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته  القصيرةر(تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )

 ؟اقرئي اثنين من كلمات وجمل الدرسس/ 

 . ؟الحركات القصيرةس/ سمي  

 



استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝ العصف الذهني       ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 ر(حرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   ( ثم أكتبهرأرسم دائرة حول حرف ) -8أالحظ وأكتب   -7والصوت الطويل )المد(اميزي بين الصوت القصير /6  -  المكون:. (4الدرس ) – أسرتي  المجال :  االولى    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة   أن:

 تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(

 تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 ، كتابة صحيحة الراء* تكتب التلميذة حرف 

 في الكلمة . ( ر*ترسم دائرة حول حرف )

 ( 6عرض المكون) 

 ير  و   ر    َرا ر( تميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )

 ( 7عرض المكون) 

 كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة

 شرح كيفية كتابة الحرف

 بجميع أشكاله الراءعرض حرف 

الصوت القصير والصوت الطويل ميزي 
 ؟ ير  و   ر    َرا ر( )المد( لحرف )

 ؟ ، كتابة صحيحة النونحرف اكتبي 

 ؟ في الكلمة  ر(دائرة حول حرف )ارسمي 



( في مكانه )رفردية ( مع وضع حرف  –زمرية –( ......)جهرية 8قراءة كلمات المكون ) ( في المكان المخصص .ر*تكتب  حرف )
 المخصص

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝  ( ........................ أخرى      ⃝

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (رحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

الدرس  –أسرتي   المجال :االولى      الوحدة :
(6) 

  . أتعرف حرف المد مع الحرف الممدود -11. الكلمةتكمل الحرف الناقص ثم تكتب  -10  االحظ  و أتحدث -9 المكون:.

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة   أن:

 ص ره منتتمكن من التع ير شفهيا عن  -
      .الص ر

  .تكمل الحرف الناقص   -

 تنطق حرف المد مع الحرف الممدود. -
 

 (8عرض ص ر المك ن )
 من خالله رتم التحدث عن آداب زرارب المررض ومنها: 
  عدم اإلزعاج  واللعب في المستشفى 

 )) الدعا  للمررض بالشفا   كما ورد في الحدرث )) البأس طه ر إن شا  هللا 

 

 حث التلميذات على البحث عن الحرف الناقص (10عرض كلمات المكون ) 

 كتابة الحرف حسب مواضعه مع ضبط حركته ثم كتابة الكلمات.
 (11عرض كلمات المك ن )

س/عبري عن صوره من 
 الصور؟

 اكملي الحرف الناقص؟س/ 

س/ انطقي حرف المد 
 والحرف الممدود؟



 ى ( –و  -تتعرف على حروف المد الثالثة )ا -

 
 ارا ب الكلمات جهرره/زمرره/فردره. 

  ى ( مع إرضاح حرف المد مع الحرف الممدود –و  –التعررف بحروف المد الثالثة )ا 
 

استراتيجي
ات 

 التدريس:
 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 

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

مهارات 
 التفكير :

(   ،   ) التفكير  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
       ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝اإلبداعي :  

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات  
تقنيات 
 التعلم :

مراجع       ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى       ⃝ودوريات   

أدوات 
 التقويم :

      ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
 ..................................أخرى 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  أسرتي   المجال :االولى      الوحدة :
أك ن إسم الص رب من  -3أالحظ الص رب وأكتب الحرف األول من إسمها  -2أارأ وأصل بين الجملة والص رب-1 المكون:.

 الحروف المعطاب .

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 الجمل التي درستها قراءة بصرية جملتين من تقرأ 

 تربط بين الجملة والصورة التي تجسدها .

 . ترسم الحروف مع حركاتها القصيرة 

 سير الدرس:
 ( طرح األسئلة التالية ...1عرض ص ر المك ن )

من تصل  -ما إسم المكان الذي تقف فيه أحالم  ؟!    -ماذا تفعل أحالم ؟ -
 من تقرأ الجملة كاملة ؟ -ص رب أحالم بإسمها ..؟   
 وهكذا بقية الص ر ....    

منااشة أسما  الص ر دون التطرق إلى  -(2عرض ص ر المك ن )
 الحروف 

 

 اقرئي جملتين من الجمل قراءه بصريه؟

 ؟بين الجملة والص رب التي تجسدها  اربطي 

 ؟الحروف مع حركاتها القصيرب  ارسمي 

  



 . تسمي الحروف التي درستها 

 تميز الحرف الذي تبدأ به الكلمة  . -

 تكون كلمة من حروف درست جميع حروفها -
  تربط بين الصورة وإسمها . -
 بمساعدة الصورة .تقرا كلمة  -
 تبادر الى مساعدة امها في اعمال المنزل. -

 

ال د  في إستنطاق التلميذات ح ل الص ر مع التركيز على الحرف االول -
 إكمال بقية الص ر على هذا النح .في الكلمة وحركته 

 (منااشة الص رب االولى ...3عرض ص ر المك ن )
من تذكر  -   -ماذا رأكل ؟    -أرن رعيش ؟    -من تعرف هذه الص رب ..؟ -

ما لحرف  -ما لحرف الثاني؟     -مالحرف الذي بدأ به إسمه ؟ -أسمه ؟    
 الثالث ؟ 

 ر (.. –ن  –د  –ل  –ب  –عرض بطااات حروف ال حدب ) م  -
  ..مطال ة التلميذات بإستخراج الحروف التي تك ن إسم ) نمر ( -
  االنتقال الى الص ر االخرى  -

 

 ؟كلمة من حروف درست جميع حروفها ك ني -

 ؟بين الص رب وإسمها  اربطي -
  

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝المرونة      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أحلل الكلمة الى حروفها ثم اكت ها محاكيا السطر االول  -5 أضع عالمة )      (في المكان المناسب  ثم أنطق الجملة . -4 المكون:.  أسرتي   المجال :االولى      الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن: 
أنا  –أنِت  –)أنت هذه ( والضمائر –تحاكي إسم االشارب )هذا  -
 نحن ( –
  تنطق الحروف الهجائية. 

  تحلل الكلمة الى حروفها.  

  ترسم الحروف رسما صحيحا باشكاله المختلفة. 

 تشكر هللا على نعمة العقل.

 

  
 

 

 سير الدرس:
 (4عرض صور المكون )

اثارة انتباه التلميذات بالسؤال حول االشياء الموجودة امامها  -
..مثل .. االشارة الى كتاب التلميذة ثم السؤال ماهذا ..؟  لتكون 

    )) هذا كتاب ((االجابة 
االنتقال الى صور الكتاب واالشارة اليها وكذلك استخدام الضمائر  -

 المطلوبة
 اتفي الصورة ومحاكاتها من قبل التلميذ 

 (5عرض كلمات المكون )
 عرض بطاقة كلمة )رمل ( .. مناقشة التلميذات ...

    ما الحرف  -ما الحرف االول ؟   -كم عدد حروف الكلمة ؟
اكمال بقية كلمات المكون على  ما الحرف الثالث ؟ -الثاني  ؟  

   النحو السابق والتفيذ في كتاب النشاط .

 
هذه (  –حاكي إسم االشارب )هذا  

 ؟نحن ( –أنا  –أنِت  –)أنت والضمائر
 ؟.الحروف الهجائية  انطق 

  ؟.الكلمة الى حروفها  يحلل  

  الحروف رسما صحيحا  يرسما
 ؟.باشكاله المختلفة 

  

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :        ⃝ تحديد األولويات     ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة      ⃝الطالقة         ⃝
 ( ........................ أخرى      ⃝  التمييز بين المعلومات

تقنيات 
 التعلم :

مراجع       ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى       ⃝ودوريات   

أدوات 
 التقويم :

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : والتاريخ :اليوم 
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  أسرتي   المجال :االولى      الوحدة :
أالحظ الصورة ثم اقرا الكلمات مراعية نطق  -7ر(  –ن  –د  –ل –ب  –)م أجمع صور ألشياء تبدا بالحروف التالية  -6 المكون:.

   حرف المد مع الحرف الممدود

 التقويم لتحقيق أهداف المكونإجراءات إثرائية  .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن: 
  ترسخ حروف الوحدة. 

 ى ( -و –تتعرف حروف المد الثالثة )ا   -

 تنطق  حرف المد مع الحرف الممدود -

 على الدرس  مثال تضرب -

  تحافظ على نظافة كتابها عند الحل.

 سير الدرس:
(وفيه تترك التلميذة حرية جمع صور الشياء تبدا  6عرض حروف المكون )
 ر( والصاقها في كراستها  –ن  –د  –ل –ب  –أسماءها   بالحروف )م 

 (7عرض صور المكون )
 . قراءة الكلمات من قبل المعلمة 

  حث التلميذات على البحث عن حرف المد والحرف الممدود الذي قبله 

  التلميذات الى مايلي ...لفت انتباه 

 )) أ ( ساكنة ... ما قبلها مفتوح )بـَـــا  ( ... مثل ))باب ( 

 )) ـ (... مثل ))طبيب  )ي( ساكنة ... ما قبلها مكسور  ) بـــ يـــ

 )) و (... مثل ))سبورة ـ   )و( ساكنة .... ماقبلها مضموم ) بــ

  الحاجة .ضرب أمثلة من قبل التلميذات  مع التوجيه والتصويب عند 
 

 

 ؟حروف المد الثالثة  ماهي

 ؟حرف المد مع الحرف الممدود  انطقي -

 ؟االمثلة على الدرس  اضربي

  

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝المرونة      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 مراجعه الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   اقرا الكلمات مراعية نطق حرف المد مع الحرف الممدود -كتابة الحروف  –ارا ب الحروف  – المكون:.  أسرتي   المجال :االولى      الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
  

 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:
 تقرأ الحروف التى درسنها.
 تكتب الحروف التى درسنها

 قرا الكلمات مراعية نطق حرف المد مع الحرف الممدود  ت
 

 سير الدرس:
 ثم كتابتها عرض الحروف وارا تها من ا ل التلميذات

  حرف المد والحرف الممدود الذي قبله  بيان 

 ... لفت انتباه التلميذات الى مايلي 

 )) أ ( ساكنة ... ما قبلها مفتوح )بـَـــا  ( ... مثل ))باب ( 

  )ساكنة ... ما قبلها مكسور  ) بـــ يــــ (... مثل ))طبيب (()ي 

 )) و (... مثل ))سبورة ـ   )و( ساكنة .... ماقبلها مضموم ) بــ

  ضرب أمثلة من قبل التلميذات  مع التوجيه والتصويب عند
 الحاجة .

 

 اارئي أ الحروف التى درسنها.؟
 اكت ي الحروف التى درسنها؟

 ؟حروف المد الثالثة  ماهي

 ؟حرف المد مع الحرف الممدود  انطقي -

 ؟االمثلة على الدرس  اضربي

  

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :        ⃝تحديد األولويات        ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :   ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة      ⃝الطالقة         ⃝
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات  

تقنيات 
 التعلم :

مراجع       ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى       ⃝ودوريات   

أدوات 
 التقويم :

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 المدخل الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  مدرستي   المجال : الثانيه    الوحدة :
 أستمع وأالحظ ثم أجيب-3 أتعرف-2أالحظ وأعبر-1 المكون:.

 

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

تتحدث عن لوحة الصور بإستخدام مفردات -1
 وجمل تؤدي إلى مضمون النص .

 تجيب عن األسئلة . -2
 المدرسة .تصف مقصف ومكتبة  -3
 تعدد مرافق المدرسة  -4
 تحافظ على نظافة المدرسة  -5

 

 ( 1عرض صور المكون )
 المدرسة و والمحافظة على مناقشة الصور والتعبير عنها 

نظافتها ومرافقها العامة والحرص على القوانين واالنظمة  في 
 الصفية والتعاون مع الزميالت واحترام المعلمات .

 (2عرض صور المكون ) 
الفناء  –وفيه تتعرف التلميذة على مرافق المدرسة )) المقصف 

 الملعب ...(( –المكتبة  –
 (3عرض صور المكون ) 

 ويتضمن شرح حياة  عمر في اليوم الدراسي 
 
 

س/عبري عن صوره من 
 الصور؟

مقصف ومكتبة  صفي
 .؟المدرسة 

 ؟ مرافق المدرسة عددي  

استراتيجي
ات 

 التدريس:
 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 

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

مهارات 
 التفكير :

(   ،   ) التفكير  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
       ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝اإلبداعي :  

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات  
تقنيات 
 التعلم :

مراجع       ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى       ⃝ودوريات   



أدوات 
 التقويم :

      ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
 ..................................أخرى 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 المدخل الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 ألون -5 أنشد -4 المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيه    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 تقرأ النشيد قراءة صحيحة .-1
 
 تتعرف على معنى كلمات النشيد . -2
 
 تحرص على طلب العلم النافع -3
   
 تحب مدرستها ومعلماتها وزميالتها  -4
 
 تحافظ على نظافة مدرستها . -5
 
 تلون حروف الوحدة  -6

 

 عرض النشيد من خالل الحاسب : -

 ارا ب فردرة  –ارا ب جهرره /ارا ب زمررة  -

شرح أبيات النشيد وإبراز  المعاني والقيم اإلرجابية وترسيخ حب المدرسة والكتاب  -
 والمعلمات  ، وبث مشاعر المح ة بين التلميذات . 

 حث التلميذات على حب العلم والحرص على طل ه

 

  .؟النشيد قراءة صحيحة  اقرئي
 ؟ حروف الوحدة لوني

استراتيجي
ات 

 التدريس:
 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 

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



مهارات 
 التفكير :

(   ،   ) التفكير  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
       ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝اإلبداعي :  

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات  
تقنيات 
 التعلم :

مراجع       ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى       ⃝ودوريات   

أدوات 
 التقويم :

      ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
 ..................................أخرى 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )ص( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2 أالحظ وأتحدث -1  المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيه    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  تتحدث عن صوووره من لوحة الصووور باسووتخدام مفردات
 وجمل تؤدي لجمل النص .

 .تسمي اثنين من األشياء  الرئيسية  في الدرس 

 عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /

 فردية ( –زمرية  –قراءة الكلمات قراءة مصورة ) جهرية 

 ماذا تشاهدي في الصورة ؟  -طرح األسئلة التالية :

 



  .تجيب عن األسئلة 

 .تلتزم اداب الشراء من المقصف 

  اثنين من الماكوالت المفيده والضاره.تعدد 

  جمل الدرس مقترنة تقرأجمله من

راءة بصرية مرتبة حسب بالصور ق

  ترتيب النص.

 ماذا اشترى عمر من المقصف ؟  -ا يفعل التالميذ عند المقصف ؟ /ماذ -/

من تقرأ الكلمة تحت   -اذكري بعض المأكوالت والمشروبات المفيدة والضارة ؟/ -
 الصورة األولى؟

حث التلميذات على التزام انظمة المقصف وعدم -استمر في عرض الصور ؟  -
 (3عرض ص ر المك ن )األماكن المخصصة .مزاحمة الزميالت ورمي بقايا الطعام في 

 ارا ب الجمل ارا ب بصررة مرت ة حسب النص 
 فردرا ( عدب مرات مع منااشة الص ر  وتحقيق الجانب المعرفي وال جداني –زمررا  –)جهرره 

 

  تتحودث عن صوووووووره من لوحوة
الصور باستخدام مفردات وجمل 

 ؟تؤدي لجمل النص 

    سوووووومي اثنين من األشوووووويووواء
 ؟الرئيسية  في الدرس

 اثنين من  عددي
الماكوالت المفيده 

 ؟والضاره

 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )ص( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيه    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف



 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:
 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

  ص(بالشكل  في مواقعه المختلفة.تضبط حرف( 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(* 

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .، كتابة صحيحة الصاد* تكتب التلميذة حرف 

 تبدى رغبه في الحرص على تناول الطعام المفيد.*

 الوسائل المتوفرة. /عرض صور الدرس من خالل 

 (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

في مواقعه المختلفة  ص(تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )
 .ونطقه بحركاته  القصيرة

 ( 6عرض المكون) 

 يص  و   ص    َصا ص( تميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )

  (/كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7المكون )عرض 
 بجميع أشكاله الصادعرض حرف /شرح كيفية كتابة الحرف

اقرئي اثنين من كلمات   س/ 
 ؟الدرس

الحركات س/ سمي  
 . ؟القصيرة

س/ميزي الصوت القصير 
والصوت الطويل )المد( لحرف 

ي( ص)) و   ص   ؟َصا  ص 

كتابة الصاد س/اكتبي حرف 
 صحيحة ؟

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )ص( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  مدرستي   المجال : الثانيه    الوحدة :
أكمل الحرف النااص - 10وأتحدث عن الص ر مستخدما  جمل اسمية .أحاكي عمر -9أرسم دائرب ح ل حرف )ص( ثم أكت ه / -8  المكون:.

 مع حركته ثم أارأ الكلمة



 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 *ترسم دائرة حول حرف )ص(  في الكلمة .

 *تكتب  حرف )ص( في المكان المخصص . 

 .استخدام الجمل االسمية* تحاكي 
 .تكتب حرف)ص( بأشكاله المختلفة في الكلمة  -

 .تكتب الحرف الناقص مع حركته

 .تحافظ على النظام

 

 
 

 ( ......8قراءة كلمات المكون )عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /

 فردية ( مع كتابة حرف )ص( في مكانه المخصص –زمرية –)جهرية 
 التذكير بأشكال حرف )ص( بالنسبة لوضعه في الكلمة. -  / عرض حرف )ص( بجميع أشكاله  - 

 ( ويتم من خالله 9المكون)
 مناقشة الصورة األولى باستخدام  الجملة االسمية .  
 ماذا يفعل مهند ؟ مهند يلعب بالكرة  -
ماذا يفعل االب ؟ االب يقرأ الكتاب  وهكذا يتم تدريب التلميذات على اإلجابة عن االسئلة  -

 .المطروحة بجمل إسمية 
 (  حث التلميذات على ال حث عن الحرف النااص في الكلمة 10عرض كلمات المك ن ) 

 فردرة ( –زمررة  –) جهررة /ارا ب الكلمات بعد إكمال الحرف النااص ارا ب

 كتابة الحرف في م ضعه بحركاته ثم ارا ب الكلمات  

 ؟دائرة حول حرف )ص(  في الكلمة  ارسمي

 ؟حرف )ص( في المكان المخصص  اكتبي

 ؟استخدام الجمل االسمية حاكي
  

 ؟الحرف الناقص مع حركته اكتبي
 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

 مهارات التفكير :
      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 

 أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝ولويات  تحديد األ       ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   
........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (فحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2 أالحظ وأتحدث -1  المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيه    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 الحصة  أن:يتوقع من التلميذة خالل 

  تتحدث عن صوووره من لوحة الصووور باسووتخدام مفردات
 وجمل تؤدي لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

   تسمي بعض مرافق المدرسة. 

  تتعرف على االشيا   الم ج دب في الفصل. 

  تقرأجمله من جمل الدرس مقترنة بالص ر
 ارا ب بصررة مرت ة حسب ترتيب النص.

  .تحافظ على نظافة المدرسه 

 (  من خالل الوسائل المتوفرة. 1عرض صور المكون ) 

 مناقشة الصور والتعبير عنها بمفردات تؤدي إلى جمل النص
   (  2عرض صور المكون )

مناقشة الصور مع اإلشارة إلى الكلمة تحت الصورة مع تحقيق الجانب 
 الوجداني 

 مراتفردية (( عدة –زمرية –قراءة الكلمات قراءة بصرية )) جهرية 
 تذكير التلميذة بأهمية المحافظة على مرافق المدرسة  والحرص على القوانين واالنظمة المدرسية 

 وحثهن على النظافة والترتيب والمحافظة على كتبهن  المدرسية . 
 طرح األسئلة التالية : 

 كيف تحافظين على نظافة الفصل والمدرسة ؟ -/ماذا تشاهدين في الصورة ؟  -
 مذا نضع على الرفوف ؟ -/االشياء الموجودة في الفصل ؟سمي بعض  -

 قراءة الجمل قراءة بصرية مرتبة حسب النص /(3عرض صور المكون )
 فرديه (عدة مرات مع مناقشة الصور وتحقيق الجانب المعرفي والوجداني  –زمرية  –)جهرية 

  

 

  تتحودث عن صوووووووره من لوحوة
الصور باستخدام مفردات وجمل 

 ؟تؤدي لجمل النص 

   مرافق المدرسة  من سمي اثنين

 ؟.

 ماذا يوجد في الفصل؟ 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝تفكير اإلبداعي :  (   ،   ) ال .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (فحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيه    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  الكلمات قراءه بصريه.تقرأكلمه من 

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.فتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(* 

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .، كتابة صحيحة الفاء* تكتب التلميذة حرف 

 .تحافظ على نظافة المدرسه. *

 الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /عرض صور 

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته   ف(تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )
 .القصيرة
 ( 6عرض المكون) 

 يف  و   ف    فَا ف( تميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 بجميع أشكاله الفاءعرض حرف /شرح كيفية كتابة الحرف

اقرئي اثنين من كلمات   س/ 
 ؟الدرس

الحركات س/ سمي  
 . ؟القصيرة

س/ميزي الصوت القصير 
والصوت الطويل )المد( لحرف 

 ))ف( فَا  ف و   ف ي ؟

كتابة الفاء س/اكتبي حرف 
 صحيحة ؟

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (فحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  مدرستي   المجال : الثانيهالوحدة :
ـ )ال( –- 10/حول الحرف )ف( ثم أكتبه أرسم دائرة --9أقرأ واالحظ  الحرف الملون مع حركته / -8  المكون:.  أحاكي عمر مستخدما أسلوب النفي ب

 أكمل الحرف الناقص مع حركته ثم أقرأ الكلمة  -11

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:
 .* تقرأ الحرف الملون مضبوطا بالشكل 

 .# تتعرف على  حرف  )ف( في الكلمة المكتوبة 
 

 .# ترسم  دائرة حول حرف )ف( في الكلمة  
ـ )ال(  .* تحاكي إستخدام أسلوب النفي ب

 .* تكتب من ذاكرتها البعيدة الحرف الذي درسته  
 تحافظ على نظافة المدرسه.* 
 

  (8 )عرض كلمات المكون /عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. 

 قراءة الكلمات من قبل المعلمة مع التنبيه على الحرف الملون وضبط حركته 
 (9 )عرض صور المكون

 فردية (( –زمرية  –*قراءة الكلمات  من قبل المعلمة )) جهرية 
 ثم كتابة حرف )ف( حسب مواضعه في الكلمة مع نطق الحرف بحركاته القصيرة 

مناقشة الصور ..باستخدام أسلوب النفي في كل  -(10عرض صور المكون ) 
 تدريب التلميذات على استخدام اسلوب النفي ....وضرب أمثلة من أذهانهن.  -صورة

 (11عرض كلمات المكون )
 .قراءة الكلمات من قبل المعلمة 
  حث التلميذات على البحث عن الحرف الناقص 

 لكلماتكتابة الحرف حسب مواضعه مع ضبط حركته ثم قراءة ا  

 

 ؟(  في الكلمة فدائرة حول حرف ) ارسمي

 ؟( في المكان المخصص فحرف ) اكتبي

ـ )ال( حاكي  ؟ إستخدام أسلوب النفي ب

 ؟الحرف الناقص مع حركته اكتبي
 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

 مهارات التفكير :
      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 

 أخرى      ⃝علومات  التمييز بين الم      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   
........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (سحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2 أالحظ وأتحدث -1  المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيه    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  صوووره من لوحة الصووور باسووتخدام مفردات تتحدث عن
 وجمل تؤدي لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

  آداب الفصل   اثنين منتذكر 

  تقرأجمله من جمل الدرس مقترنة بالص ر
 ارا ب بصررة مرت ة حسب ترتيب النص.

  .تحافظ على نظافة المدرسه 

 (  من خالل الوسائل المتوفرة. 1عرض صور المكون ) 

 طرح األسئلة التالية : ماذا تشاهدي في الصورة ؟ 

 كيف تحافظين على نظافة المدرسة ؟متى نخرج الى فناء المدرسة  ؟ 

 (2عرض صور المكون )
 من تقرأ  الكلمة تحت  الصورة األولى؟ 
 استمر في عرض الصور ؟ 
  مناقشة التلميذات .. وحثهن على النظافة الشخصية والعامة.. وتذكيرهن باالداب المدرسية

 والصفية  

 وحثهن على حب العلم والمعلمات والتعاون مع الصديقات  وتحقيق الجانب الوجداني والمعرفي 
 (طرح أسئلة : صفي ساحة المدرسة ؟ماذا يوجد على سور المدرسة ؟ 3عرض صور  المكون ) 

 ماذا تحبين المدرسة ؟......وهكذا ل
 فردية (( –زمرية  –)) جهرية قراءة قراءة جمل الدرس 

 

 

  تتحوودث عن صوووووووره من لوحووة
الصوووور باسوووتخدام مفردات وجمل 

 ؟تؤدي لجمل النص 

   ؟آداب الفصل من سمي اثنين 

 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

المرونة         ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝ستنتاج  اال       ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :   أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝
........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :

 



 الدروس لمادة لغتي بطاقة تخطيط

 (سحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيه    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.ستضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(* 

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .صحيحة ، كتابةالسين* تكتب التلميذة حرف 

 .تحافظ على نظافة المدرسه. *

 عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته   س((تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )
 .القصيرة
 ( 6عرض المكون) 

 يس  و   س    سَا س( القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )تميزالصوت 

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 بجميع أشكاله )س(عرض حرف /شرح كيفية كتابة الحرف

اقرئي اثنين من كلمات   س/ 
 ؟الدرس

الحركات س/ سمي  
 . ؟القصيرة

س/ميزي الصوت القصير 
والصوت الطويل )المد( لحرف 

ي؟  )س(  سَا  س و   س 

كتابة السين س/اكتبي حرف 
 صحيحة ؟

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ : تقنيات التعلم
.................... 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (سحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى     ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة 

 أنشد -11.  أكمل الحرف الناقص مع حركته ثم أقرأ الكلمة  -10 /أرسم دائرة حول الحرف )ف( ثم أكتبه --8/   المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيهالوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 ترسم دائرة حول حرف )س(  في الكلمة  -

 تكتب  حرف )س( ، كتابة صحيحة  -
 
 تكمل الحرف الناقص في الكلمة  

 تحافظ على نظافة المدرسه.* 

  تحفظ النشيد 

 
 

  
 (8)عرض صور المكون

 فردية (( –زمرية  –*قراءة الكلمات  من قبل المعلمة )) جهرية 
( حسب مواضعه في الكلمة مع نطق الحرف بحركاته سثم كتابة حرف )

 القصيرة 
 قراءة الكلمات من قبل المعلمة. (9عرض كلمات المكون )  

  حث التلميذات على البحث عن الحرف الناقص 

 كتابة الحرف حسب مواضعه مع ضبط حركته ثم قراءة الكلمات  

 فردية ( –زمرية  –قراءة النشيد  )جهريه  -(10عرض نص المكون )

 توضيح  معاني كلمات النشيد  -

 شرح النشيد شرحا موجزا  يحقق الجانب المعرفي والوجداني  -

 ؟(  في الكلمة سدائرة حول حرف ) ارسمي

 ؟( في المكان المخصص سحرف ) اكتبي

 ؟الحرف الناقص مع حركته اكتبي 

 ؟النشيد سمعي 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

 مهارات التفكير :
      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 

 أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   
........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (قحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2 أالحظ وأتحدث -1  المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيه    الوحدة :

 التقويم لتحقيق أهداف المكونإجراءات إثرائية  .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  تتحدث عن صوووره من لوحة الصووور باسووتخدام مفردات
 وجمل تؤدي لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

 تسمي االشياء الرئيسية في  الدرس 

  تقرأجمله من جمل الدرس مقترنة بالص ر

 ارا ب بصررة مرت ة حسب ترتيب النص.

 تقدس  القران الكريم  -     

 تضع الكتب في االماكن المخصصة -

 .* تبادر الى االهتمام بالقراءة  

 طرح األسئلة التالية :  /( من خالل الوسائل المتوفرة.1عرض صور المكون ) 

 ؟ هقف المعلمتاين  -/ماذا تشاهدي في الصورة ؟  -
 الذي يقف فيه عمر وصديقه ؟ما اسم المكان  -/ما فائدة السبورة في الفصل ؟ -

 من خالل الوسائل المتوفرة/(2عرض صور )
 استمر في عرض الصور ؟ -/من تقرأ الكلمة تحت الصورة ؟  -
مناقشة التلميذات وحثهن على المحافظة على نظافة الكتب وترتيبها ووضعها في  -

 االماكن المخصصة لها 
  وعدم تمزيقها او العبث بها  .

 (3)عرض صور المكون 
 عرض   جمل الدرس مرتبة حسب ترتيب النص 

 طرح أسئلة : 
 وصديقه ؟           ماذا يحفظ التالميذ؟     رماذا يفعل عم

 قراءة جمل الدرس قراءة مكثفة من قبل المعلمة   من خالل الكتاب المقرر   

 

  تتحوودث عن صوووووووره من لوحووة
الصوووور باسوووتخدام مفردات وجمل 

 ؟تؤدي لجمل النص 

   االشتتتتتياء الرئيستتتتتية في  سوووومي
 ؟ الدرس

 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

المرونة         ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :   أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝ العصف الذهني       ⃝األصالة        ⃝
........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (قحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7الصوت القصير والصوت الطويل )المد(اميزي بين 6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيه    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.قتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(* 

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .، كتابة صحيحةالقا ف* تكتب التلميذة حرف 

 .تبادر الى االهتمام بالقراءة *

   عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته   (ق(تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )
 .القصيرة
 ( 6عرض المكون) 

 يق  و   ق    اقَ  ( قتميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 بجميع أشكاله (ق)عرض حرف /شرح كيفية كتابة الحرف

اقرئي اثنين من كلمات   س/ 
 ؟الدرس

الحركات س/ سمي  
 . ؟القصيرة

س/ميزي الصوت القصير 
والصوت الطويل )المد( لحرف 

 ؟)ق(  قَا  ق و   ق ي

كتابة القاف س/اكتبي حرف 
 صحيحة ؟

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝ولويات  تحديد األ       ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (قحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى     ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة 

  .  أكمل الحرف الناقص مع حركته ثم أقرأ الكلمة  -9 /أرسم دائرة حول الحرف )ف( ثم أكتبه --8/   المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيهالوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 (  في الكلمة قترسم دائرة حول حرف ) -

 ( ، كتابة صحيحة قتكتب  حرف ) -
 
 تكمل الحرف الناقص في الكلمة  

 .تبادر الى االهتمام بالقراءة* 

  

 
 

  
 (8)عرض صور المكون

 فردية (( –زمرية  –*قراءة الكلمات  من قبل المعلمة )) جهرية 
 ( حسب مواضعه في الكلمة مع نطق الحرف بحركاته القصيرة قكتابة حرف )ثم 
 قراءة الكلمات من قبل المعلمة. (9عرض كلمات المكون )  

  حث التلميذات على البحث عن الحرف الناقص 

 كتابة الحرف حسب مواضعه مع ضبط حركته ثم قراءة الكلمات  

   

 ؟(  في الكلمة قدائرة حول حرف ) ارسمي

 ؟( في المكان المخصص قحرف ) اكتبي

 ؟الحرف الناقص مع حركته اكتبي 
   

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

 مهارات التفكير :
      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 

 أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   
........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (تحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2 أالحظ وأتحدث -1  المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيه    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  تتحدث عن صوووره من لوحة الصووور باسووتخدام مفردات
 وجمل تؤدي لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

 تسمي االشياء الرئيسية في  الدرس 

  تقرأجملوه من جمول الودرس مقترنوة بوالصووووو ر

       ارا ب بصررة مرت ة حسب ترتيب النص.
 .* تهتم بالنظافة دائما  

 من خالل الوسائل المتوفرة.  /(1عرض صور المكون ) 

 ماذا تشاهدين في الصورة  ..؟ /طرح أسئلة...
مع حث التلميذات على النظافة أثناء الرسم بااللوان والمحافظة على ادواتهن 

 المدرسية 
 طرح األسئلة التالية : /(2عرض صور المكون )

 من تقرأ الكلمة تحت  الصورة األولى؟  -/ماذا تشاهدين في الصورة ؟  -
 اوزع األسئلة على التلميذات  ؟ -/استمر في عرض الصور ؟ -

 مع حثهن على تناول الفواكه والخضروات بعد غسلها وبيان اهميتها في الوقاية والسالمة من االمراض 
 * تمكين الجميع من قراءة الكلمات قراءة بصرية مع التاكيد على الحرف المستهدف  

 ( 3عرض صور المكون )
 طرح أسئلة :  

 اين تضع الوانها ؟ -اين ترمي احالم الورق ؟       -ماذا يوجد في السلة ؟        -ماذا تلون احالم ؟      
 قراءة جمل الدرس قراءة مكثفة  من المعلمة  من خالل الكتاب المقرر  وتكون كالتالي ... -

 

  تتحوودث عن صوووووووره من لوحووة
الصوووور باسوووتخدام مفردات وجمل 

 ؟تؤدي لجمل النص 

   االشتتتتتياء الرئيستتتتتية في  سوووومي
 ؟ الدرس

 

استراتيجي
ات 

 التدريس:
 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 

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

مهارات 
 التفكير :

(   ،   ) التفكير اإلبداعي  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
تحديد        ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝األولويات  
تقنيات 
 التعلم :

مراجع       ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى       ⃝ودوريات   

أدوات 
 التقويم :

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 



 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (تحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7والصوت الطويل )المد(اميزي بين الصوت القصير 6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيه    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.تتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 القصير والصوت الطويل )المد(تميز بين الصوت * 

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .، كتابة صحيحةالتاء* تكتب التلميذة حرف 

 .تبادر الى االهتمام بالنظافة *

   عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته   ت((تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )
 .القصيرة
 ( 6عرض المكون) 

 يت  و   ت    تَا ت( تميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 بجميع أشكاله )ت(عرض حرف /شرح كيفية كتابة الحرف

اقرئي اثنين من كلمات   س/ 
 ؟الدرس

الحركات س/ سمي  
 . ؟القصيرة

س/ميزي الصوت القصير 
والصوت الطويل )المد( لحرف 

 ؟ )ت(  تَا  ت و   ت ي

كتابة  التاءس/اكتبي حرف 
 صحيحة ؟

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝مييز بين المعلومات  الت      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 



أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 

 الدروس لمادة لغتي بطاقة تخطيط

 (تحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى     ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة 

  مدرستي   المجال : الثانيهالوحدة :
 أحاكي مهند مجيبا اجابات كاملة   -10أضع عالمة )صح ( تحت الكلمة التي تبدأ بالحرف )ت( ثم أكتبه  -9ة ( وأقرأ  –االحظ )ـة  -8   المكون:.

 أكمل الحرف الناقص مع حركته ثم اقرا الكلمة  -11

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 تقرا  الكلمات قراءة صحيحة  -
 
 تقارن بين التاء المربوطة المنفصلة والمتصلة -
 
 )ت( تضع )صح (تحت الكلمات التي تبدا بالحرف -
  تجيب اجابة كاملة على االسئلة -

 .* تبادر الى االهتمام بالنظافة

  

 
 

  
 (8 )عرض كلمات المكون

 ة (  –*قراءة الكلمات ثم كتابة حرف )ـة 
ايضاح الفرق بين كتابتهما في آخر الكلمة متصلة وفي آخر الكلمة منفصلة  -

 ونطقهما )ت( عند الوصل و)هـ( عند الوقف  
 (9)عرض كلمات المكون 

 فردية (  -زمرية    –قراءة الكلمات من قبل المعلنة قراءة )حهرية 
البحث عن حرف )ت( في بداية الكلمات من قبل التلميذات ووضع إشارة )صح( تحت الكلمة التي تبدا 

 بالحرف )ت( 
 (10عرض صور المكون )

 تدريب التلميذات على محاكاة الصورة من خالل االسئلة المتنوعة.... 
 ما اسم مدينتك ؟ -/ما اسم جدك ؟ -/ماسم مدرستك ؟ -/ما اسم معلمتك ؟  -

 * تعويد التلميذات على االجابة الكاملة 
 حث التلميذات على البحث عن الحرف الناقص /(11عرض كلمات المكون )

 فرديه (–زمريه  –قراءة الكلمات )جهريه /لكلمات كتابة الحرف الناقص في ا   

 ؟بين التاء المربوطة المنفصلة والمتصلة  قارني
 ؟)صح (تحت الكلمات التي تبدا بالحرف )ت(ضعي

 ؟الحرف الناقص مع حركته اكتبي 
   

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

 مهارات التفكير :
المرونة         ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝ستنتاج  اال       ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :   أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝

........................ ) 



أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :

 

 الدروس لمادة لغتي بطاقة تخطيط

 (ححرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2 أالحظ وأتحدث -1  المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيه    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 الحصة  أن:يتوقع من التلميذة خالل 

  تتحدث عن صوووره من لوحة الصووور باسووتخدام مفردات
 وجمل تؤدي لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

 تسمي االشياء الرئيسية في  الدرس 

  تقرأجملوه من جمول الودرس مقترنوة بوالصووووو ر
       ارا ب بصررة مرت ة حسب ترتيب النص.

 .* تهتم بممارسة الرياضيه  

 ( من خالل الوسائل المتوفرة. 1عرض صور المكون ) 

 ماذا يلعب التالميذ ؟    -اين يقف حارس المرمى ؟    -/طرح أسئلة...ماذا تشاهدين في الصورة  ..؟

 ماذا يحمل الحكم ؟ -مالون الفريق الفائز ؟      -  
 (2عرض صور المكون )
 ؟ ماذا تشاهدين في الصورة  -/طرح األسئلة التالية : 

  استمر في عرض الصور ؟ -/من تقرأ الكلمة تحت  الصورة األولى؟  -
 قراءة الكلمات قراءة بصرية مع التاكيد على الحرف المستهدف )ح(   

 ( 3عرض صور المكون )
 جمل الدرس  مرتبة حسب ترتيب الصور    عرض  -

 طرح أسئلة : 
 من الذي سجل الهدف  -من هو حارس المرمى ؟     -ماذا يحمل الحكم ؟     

 قراءة جمل الدرس قراءة مكثفة  من المعلمة -

 

  تتحوودث عن صوووووووره من لوحووة
الصوووور باسوووتخدام مفردات وجمل 

 ؟تؤدي لجمل النص 

   االشتتتتتياء الرئيستتتتتية في  سوووومي
 ؟ الدرس

 

استراتيجي
ات 

 التدريس:
 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 

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

مهارات 
 التفكير :

(   ،   ) التفكير اإلبداعي  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
تحديد        ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝األولويات  



تقنيات 
 التعلم :

مراجع       ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى       ⃝ودوريات   

أدوات 
 التقويم :

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (ححرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   وأكتبأالحظ  -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيه    الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.حتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(* 

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .، كتابة صحيحة الحاء* تكتب التلميذة حرف 

   عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته   ح((تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )
 .القصيرة
 ( 6عرض المكون) 

 يح  و   ح    َحا ح( تميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )

اقرئي اثنين من كلمات   س/ 
 ؟الدرس

الحركات س/ سمي  
 . ؟القصيرة

س/ميزي الصوت القصير 
والصوت الطويل )المد( لحرف 

ي ؟  )ح(  َحا  ح و   ح 



 (/كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون )  ..* تهتم بممارسة الرياضيه
 بجميع أشكاله )ح(عرض حرف /شرح كيفية كتابة الحرف

كتابة  الحاءس/اكتبي حرف 
 صحيحة ؟

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝علومات  التمييز بين الم      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (ححرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى     ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة 

أتعرف على  –10 ./أكمل الحرف الناقص مع حركته ثم اقرا الكلمة  -9أضع عالمة )صح ( تحت الكلمة التي تبدأ بالحرف )ح( ثم أكتبه   -8     المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيهالوحدة :
 حرف المد مع الحرف الممدود

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  تقرا  الكلمات قراءة صحيحة  -
 
 تضع )صح (تحت الكلمات التي تبدا بالحرف )ت( -
 تقرأ كلمات الدرس المحتوية على الحرف )ح(  -
 تنطق الحرف )ح( بحركاته الطويلة والقصيرة . -
 المد الثالثة .تذكر حروف  -
 تطبق قواعد المد المدروسة . -

 (8) عرض كلمات المكون 
 فردية (  -زمرية    –قراءة الكلمات من قبل المعلنة قراءة )حهرية 

( في بداية الكلمات من قبل التلميذات ووضع إشارة )صح( تحت الكلمة التي تبدا حالبحث عن حرف )
 ( 9عرض كلمات المك ن ) ( حبالحرف )

 حث التلميذات على ال حث عن الحرف النااص  في الكلمات  -
 تذكير التلميذات بم ااع حرف )ح( في الكلمات  -
 مع تحقيق الجانب المعرفي وال جداني.  -كتابة الحرف النااص في المكان المطل ب  / -

 (10عرض المك ن )
 المد السابقة التي درسناها  ارا ب الكلمات وتذكير التلميذات بق اعد -
 اطلب من التلميذات ال حث عن حرف المد والحرف الممدود وارضاح  حركاتهما  -
 ل (ــ عقُـ –ــر يــــرطِ  –  ـاضرب االمثلة المتن عة من اذهان الصغيرات على حروف المد  ) مـَـ -

  
 ؟تبدا بالحرف )ت( )صح (تحت الكلمات التيضعي

 ؟الحرف الناقص مع حركته اكتبي 
 ؟روف المد الثالثةح اذكري  



 مع تحقيق الجانب ال جداني والمعرفي  -   . نظافة الكتابتهتم ب -
 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

 مهارات التفكير :
المرونة         ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :   أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :

 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

    المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيهالوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن: 
 أقرأ وأصل بين الجملة والصورة -1
 أالحظ الصورة وأكتب الحرف األول من إسمها  مع حركته -2
 أكتب اسم الصورة  ثم اقرا الكلمة  . -
 الصورة واكمل اسمها ثم اقرا االحظ -4

 تشكر هللا على نعمة العقل. 

 

  
 

 سير الدرس:
اذكري  -صفي فصل أحالم ؟/ -( طرح األسئلة التالية ...1عرض صور المكون )

من تصل  -من تقرأ الجملة كاملة ؟ --االشياء الموجودة في فصل  أحالم  ؟!   
عرض صور المكون /الجملة بالصورة التي تمثلها ؟   وهكذا بقية الصور ....  

 مناقشة أسماء الصور دون التطرق إلى الحروف  -(2)

مناقشة التلميذات.../ماذا نرى في الصورة االولى ؟ /مالون القمر ؟/بم تبدأ  -  
 كلمة قمر ؟ماهي حركة )ق ( في كلمة قمر ؟/من تكتب حرف )ق( مع حركته ؟

من تعرف هذه الص رب  -/منااشة الص رب االولى ...(3عرض ص ر المك ن ) 
 --مما رصنع المقص ؟    -ماذا نستفيد من المقص ؟    -من تذكر أسمه ؟     -..؟

 
 بين الجملة والصورة  صلي 
 الحرف األول من إسمها  مع حركته اكتبي -2
  
 ؟ الصورة اسم ياكمل  

  



 -ما الحرف الثالث ؟  -ما الحرف الثاني؟     -/ما الحرف الذي بدأ به إسمه ؟ 
  ح  (–ت  –ق  -ف -س  -عرض بطااات حروف ال حدب )ص

 طرح االسئلة التالية .. -(4عرض ص ر المك ن )
 ماطعم ما ه ؟    -مال نه  ؟    -مااسمه ؟     -من تعرف هذه الص رب ؟؟   -
  ما الحرف الثالث ؟  -ما الحرف الذي بدأ به اسمه ؟ ما الحرف الثاني؟     -

 
استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝المرونة      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 ( ........................ أخرى      ⃝ين المعلومات  التمييز ب      ⃝تحديد األولويات      ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :

 الدروس لمادة لغتيبطاقة تخطيط 



 كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

     المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيهالوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن: 
 ـة (    -أردد الكلمات واالحظ         )ة    -5

 أصل بين الكلمة والحرف المناسب وأ كتبها -6

 أكمل بالحرف المناسب ثم أقرأ الكلمة و أكتبها  -7
الدائرة التي أسفل الصور التي يحوي االصفرالون باللون  -8    

 :  الفـــاءاسمها حرف 
 االزرقاالصوات الطويلة وباللون  االحمرأقرا والون باللون  -9

 االصوات القصيرة
  نظافة كتابها عند الحل.تحافظ على 

 سير الدرس:
 ( .. مناقشة التلميذات ... ة(عرض بطاقة كلمة )مدرسـ5عرض كلمات المكون )

    ما الحرف الثاني  ؟  -ما الحرف االول ؟   -كم عدد حروف الكلمة ؟ 

  -  (مناقشة)ة   ــــة  (ـةماذا نسمي الحرف الرابع من الكلمة ؟ ) -ما الحرف الثالث ؟ 

 قراءة الكلمات من قبل المعلمة  ./( 6كلمات المكون )عرض 

  ــة  (  -حث التلميذات على البحث عن الحرف الناقص) ة  

 

 قراءة الكلمات من قبل المعلمة ./(7عرض كلمات المكون )

 -/مناقشة التلميذات .../( 8عرض صور المكون )  /البحث عن حرف الناقص في الكلمة   
 - /أين يقع حرف )ف( في الكلمة ؟  -ما اسم الحيوان في الصورة االولى ؟ )سلحفاة (     

 قراءة الحروف بحركاتها  (9عرض صور المكون )/لوني الدائرة باللون االصفر ؟

 ْف( قراءة فردية  -ف    -ف    -القصيرة مثال )َف   

 (من قبل التلميذات ي صـــ  -  ـوصـ – ـاقراءة الحروف بحركاتها الطويلة ) صـ 

  المطالبة بفتح الكتب وتلوين الحركات القصيرة باللون االزرق والحركات الطويلة باللون
  االحمر   

 

 ؟ـة (    -)ة      الحظي -
بين الكلمة والحرف المناسب  صلي - 
 ؟

 ؟الحرف المناسب   اكملي -
  

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝المرونة      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

     المكون:.  مدرستي   المجال : الثانيهالوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن: 
  
 
 أقرا الكلمات مراعيا حركة المد مع الحرف الممدود  -10

 احلل الكلمة -11
)كتابة الى اصواتها القصيرة والطويلة ( ثم اكتبها على مثال  

 السطر االول
 
اجمع صورا والصقها كما في الحرف )ت( ثم اكتب  -12

 اسماءها بمساعدة أحد افراد اسرتي او معلمتي واقرؤها 
 
 اقرا الكلمة واكتب الحرف الساكن على مثال الكلمة االولى  -13

 
  تحافظ على نظافة كتابها عند الحل.

 سير الدرس:
 تذكير الصغيرات بقواعد المد وحروفه المدروسه سابقا  -/( 10عرض كلمات المكون )

 فردية (–زمرية –قراءة الكلمات )جهريا  -
 مع ايضاح حروف المد وحركاتهم والحروف الممدودة -

 (قراءة الكلمات من قبل المعلمة . 11عرض كلمات المكون )

  ووضعه في المكان الصحيح مع ضبط حركة الحرف الممدود 

  قراءة الكلمات فرديا  من قبل التلميذات مع التاكيد على ضبط الحروف 

 بحركاتها القصيرة والطويلة .
 ( 12عرض صور المكون )

 ... مناقشة التلميذات 

 -    ) أين يقع حرف )ت( في الكلمة ؟   -ما اسم الفاكهة في الصورة االولى ؟ )تيــن 

 -     مافائدة التين ؟ -بالشكل ؟      إقرئي الحرف  مضبوطا  -ماهي حركته ؟ 

 (13عرض كلمات المكون)  
  فردية ( –زمرية  –قراءة الكلمات )جهرية 

  حث التلميذات على البحث عن الحرف الساكن في الكلمات وكتابته جانب كل كلمة 

 

الكلمات مراعيا حركة المد مع الحرف  اقرئي
 ؟الممدود 

 ؟ الكلمة يحلل 
   
 ؟ صورا والصقها  ياجمع - 
 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 : التفكير

      ⃝المرونة      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 المدخل الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  مدينتي   المجال :   الثالثة   الوحدة :
 أستمع وأالحظ ثم أجيب-3أتعرف -2أالحظ وأعبر-1 المكون:.

 

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

تتحدث عن لوحة الصور بإستخدام  -1
 مفردات وجمل تؤدي إلى مضمون النص .

 تجيب عن األسئلة . -2
 تبادر إلى حب الوطن وتقديرن. -3
 تعدد اثنين مدن بالدهاومزاياها . -4
في خدمة تتحدث عن دور الجميع  -5

 الوطن .
 تصف شعورها نحو مدينتها.   -6

 

 ( 1عرض صور المكون )
 مناقشة الصور والتعبير عنها بمفردات تؤدي إلى جمل النص مع تحقيق

 الجانب الوجداني بحث التلميذات على حب مدن الوطن الحبيب  
 والحرص على خدمته .

 (2عرض صور المكون ) 
 بعض مدن المملكة .وفيه تتعرف التلميذة على شخصيات 

 مثال.... )إبراهيم وأخته أمامه (..من مدينة )جدة ( 
 )وليد وأخته وجدان (..من مدينة )تبوك(........الخ

 مع التحدث عن المدن التي تمثلها الشخصيات وبيان مميزاتها.
 (3عرض صور المكون )

 ويتضمن شرح قصة )األسماك والحوت األزرق(  وتأكيد مبدأ
 وة ... لدى الصغيرات ومناقشتها من خالل الصور ....التعاون ق 

س/عبري عن صوره من 
 الصور؟

 .؟ عددي اثنين من مدن بالدي
 ؟ هل تحبين وطنك  

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

تفكير (   ،   ) ال .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
       ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝اإلبداعي :  

 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات  
تقنيات التعلم 

: 
مراجع       ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

 ....................أخرى       ⃝ودوريات   
أدوات التقويم 

: 
      ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝

 ..................................أخرى 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 المدخل الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 ألون -5أنشد  -4 المكون:.  مدينتي   المجال :   الثالثة   الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 تقرأ النشيد قراءة صحيحة .-1

 تتعرف على معنى كلمات النشيد . -2
 تدعوا هللا أن يحفظ بالدها من كل شر  -3
تحرص على طلب العلم من أجل خدمة  -4

 بالدها 
 تلون حروف الوحدة  -5

 

 عرض النشيد من خالل الحاسب : -

 ارا ب فردرة  –ارا ب جهرره /ارا ب زمررة  -

وترسيخ حب الوطن، وبث شرح أبيات النشيد وإبراز  المعاني والقيم اإلرجابية  -
 مشاعر المحبة والتعاون بين التلميذات . 

 حث التلميذات على حب الوطن وضرب القصص على ذلك . -

 

 

  .؟النشيد قراءة صحيحة  اقرئي
 ؟ حروف الوحدة لوني

استراتيجي
ات 

 التدريس:
 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 

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

مهارات 
 التفكير :

(   ،   ) التفكير  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
       ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝اإلبداعي :  

 ( ........................ أخرى      ⃝مييز بين المعلومات  الت      ⃝تحديد األولويات  
تقنيات 
 التعلم :

مراجع       ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى       ⃝ودوريات   

أدوات 
 التقويم :

      ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
 ..................................أخرى 

 



 

 تخطيط الدروس لمادة لغتيبطاقة 

 حرف ) أ ( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث  -1  المكون:.  مدينتي   المجال :   الثالثة   الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 الحصة  أن: يتوقع من التلميذة خالل

  تتحدث عن صوووره من لوحة الصووور باسووتخدام مفردات
 وجمل تؤدي لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

 تسمي االشياء الرئيسية في  الدرس 

  تقرأجملوه من جمول الودرس مقترنوة بوالصووووو ر
  ارا ب بصررة مرت ة حسب ترتيب النص.

 .تحب جميع مدن بالدها الحبيبة      
    * والنظام في مدينتها ..تحافظ على النظافة 

 

 ( من خالل الوسائل المتوفرة. 1عرض صور المكون ) 

  -/ماذا تشاهدي في الصورة ؟  -طرح األسئلة التالية :
 ماذا يقول ابراهيم عن مدينة جدة ؟

 تحدثي عن معالم مدينة جدة ؟   -/هل زرت مدينة جدة ؟ -
 (...2عرض كلمات المكون )

 فردية ( –زمرية  –قراءة الكلمات قراءة مصورة ) جهرية  
 من تقرأ الكلمة تحت  الصورة األولى؟ -
   -استمر في عرض الصور ؟ -

 حث التلميذات على محبة الوطن والتعاون مع افراد المجتمع والمساهمة في بث روح النظام .
 الحرص على نظافة المدينة .-

 قراءة الجمل قراءة بصرية مرتبة حسب النص /(3عرض ص ر المك ن )
 فرديا ( عدة مرات مع مناقشة الصور  وتحقيق الجانب المعرفي  –زمريا  –)جهريه 

 والوجداني

 

  تتحوودث عن صوووووووره من لوحووة
الصوووور باسوووتخدام مفردات وجمل 

 ؟تؤدي لجمل النص 

   االشتتتتتياء الرئيستتتتتية في  سوووومي
 ؟ الدرس

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين       ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝
 ( ........................ أخرى      ⃝المعلومات  

تقنيات التعلم 
: 

      ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى 



أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 حرف )أ( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7)المد(اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل 6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:.  مدينتي   المجال :   الثالثة   الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

 .تضبط حرف )أ(بالشكل  في مواقعه المختلفة 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 الطويل )المد(* تميز بين الصوت القصير والصوت 

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .* تكتب التلميذة حرف االلف ، كتابة صحيحة

  *..تحافظ على نظافة شواطئ بالدها وحدائقها.. 

 عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /  

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

(تجريد حرف )أ( في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته  5عرض كلمات المكون )
 القصيرة.
 ( 6عرض المكون) 

 أ ا  أَو   أيتميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )أ(  

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 شرح كيفية كتابة الحرف/عرض حرف )أ( بجميع أشكاله

اقرئي اثنين من كلمات    س/
 الدرس؟

س/ سمي الحركات  
 القصيرة. ؟

س/ميزي الصوت القصير 
والصوت الطويل )المد( لحرف 

 ؟أ ا  أَو   أي)أ(  

كتابة  االلفس/اكتبي حرف 
 صحيحة ؟

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................رى أخ       ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 



أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 

 الدروس لمادة لغتي بطاقة تخطيط

 حرف )أ( الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى     ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة 

  مدينتي   المجال :الثالثة  الوحدة :
أكمل الحرف الناقص مع -10هذه(  -أحاكي إبراهيم مستخدما اسمي اإلشارة )هذا-9أرسم دائرة حول حرف )أ( ثم أكتبه مع حركته . -8  المكون:.

 حركته ثم أقرأ الكلمة

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 ترسم دائرة حول حرف )أ(  في الكلمة  - -

 تكتب  حرف )أ( ، كتابة صحيحة  -
 تحاكي استخدام اسمي االشارة )هذا وهذن(

 تكتب من ذاكرتها البعيدة الحرف الذي درسته  -
 تكمل الحرف الناقص في الكلمة  - 

 ..تحافظ على نظافة شواطئ بالدها وحدائقها..* 

 ( ......8قراءة كلمات المكون )
 فردية (  –زمرية –)جهرية 

 عرض حرف )أ( بجميع أشكاله من خالل بطاقات . 
 التذكير بأشكال حرف )أ( بالنسبة لوضعه في الكلمة.  -

 مع وضع حرف )أ( في مكانه المخصص   -

 ( ويتم من خالله 9المكون) عرض
 مناقشة الصورة األولى باستخدام اسم اإلشارة .  

 من هذا ؟ يشار إلى صورة إبراهيم 
 من هذه ؟ يشار إلى صورة أمامه

 ماذا يقول إبراهيم عن أخته أمامه ؟ 
 مناقشة بقية الصور على هذا النحو ... مع تحقيق الجانب الوجداني والمعرفي.-

 ( 10المكون )عرض كلمات 
 حث التلميذات على البحث عن الحرف الناقص في الكلمة 
 فردية ( –زمرية  –قراءة الكلمات بعد إكمال الحرف الناقص قراءة) جهرية 
 كتابة الحرف في موضعه بحركاته ثم قراءة الكلمات  

  
 ارسمي دائرة حول حرف )أ(  في الكلمة ؟ -

 ؟اكتبي  حرف )أ( ، كتابة صحيحة  -
 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:



 مهارات التفكير :
المرونة         ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :   أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (طحرف )  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 وأقرأ الجمل أالحظ -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث  -1  المكون:.  مدينتي   المجال :   الثالثة   الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  تتحدث عن صوووره من لوحة الصووور باسووتخدام مفردات
 وجمل تؤدي لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

 .تتعرف على مدينة أبها 

  تقرأجملوه من جمول الودرس مقترنوة بوالصووووو ر
  بصررة مرت ة حسب ترتيب النص.ارا ب 

 تصف المناظر الخالبة في مدينة أبها 

 على السياحة في مدن المملكة تشجع 

 (  من خالل الوسائل المتوفرة. 1عرض صور المكون ) 

 مناقشة الصور والتعبير عنها بمفردات تؤدي إلى جمل النص
 مع تحقيق الجانب المعرفي والوجداني 

 مثل) حب الوطن وتشجيع السياحة في مدن المملكة ( 
 (  2عرض صور المكون )

 مناقشة الصور مع اإلشارة إلى الكلمة تحت الصورة 
 فردية (( عدة مرات–زمرية –قراءة الكلمات قراءة بصرية )) جهرية 

 حث التلميذات على زيارة مصايف المملكة 
 والطائف ....الخ( –مثل ) مدينة أبها 

 على حب النظام النظافة  في كل مكان.وحثهن 
 مع إعطاء الصغيرات فرصة للحديث عن بعض مدن المملكة الالتي قمن بزيارتها . -

 قراءة الجمل قراءة بصرية مرتبة حسب النص /(3عرض ص ر المك ن )
 فرديا ( عدة مرات مع مناقشة الصور  وتحقيق الجانب المعرفي  –زمريا  –)جهريه 

 والوجداني

 

  تتحوودث عن صوووووووره من لوحووة
الصوووور باسوووتخدام مفردات وجمل 

 ؟تؤدي لجمل النص 

   االشتتتتتياء الرئيستتتتتية في  سوووومي

 ؟ الدرس

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 



مهارات 
 التفكير :

الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين       ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝
 ( ........................ أخرى      ⃝المعلومات  

 تقنيات التعلم
: 

      ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (طحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:.  مدينتي   المجال :   الثالثة   الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.طتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 * تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .، كتابة صحيحة الطاء* تكتب التلميذة حرف 

  *تشجع على السياحة في مدن المملكة 

 عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /  

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

( في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته  ط(تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )
 القصيرة.
 ( 6عرض المكون) 

 طي   طو  طا(  طتميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 ( بجميع أشكالهطشرح كيفية كتابة الحرف/عرض حرف )

س/ اقرئي اثنين من كلمات   
 الدرس؟

س/ سمي الحركات  
 القصيرة. ؟

س/ميزي الصوت القصير 
والصوت الطويل )المد( لحرف 

 ؟ طي   طو  طا(  ط)

كتابة  الطاءس/اكتبي حرف 
 صحيحة ؟



استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (طحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى     ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة 

  مدينتي   المجال :الثالثة  الوحدة :
أكمل الحرف الناقص مع حركته ثم -10 أحاكي طارق في إستخدامه  الفعل -9أرسم دائرة حول حرف )أ( ثم أكتبه مع حركته . -8  المكون:.
 أقرأ الكلمة

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 (  في الكلمة طترسم دائرة حول حرف ) - -

 ( ، كتابة صحيحة طتكتب  حرف ) -
 -. التحدث عن كل صورة أمامها تحاكي  الفعل عند

 تكتب من ذاكرتها البعيدة الحرف الذي درسته 
 تكمل الحرف الناقص في الكلمة  - 

 ....مدينتهاتحافظ على نظافة * 

 ( ......8قراءة كلمات المكون )
 فردية (  –زمرية –)جهرية 

 ( بجميع أشكاله من خالل بطاقات . طعرض حرف )
 ( بالنسبة لوضعه في الكلمة. طالتذكير بأشكال حرف ) -

 ( في مكانه المخصص  طمع وضع حرف ) -

 ( ويتم من خالله 9عرض المكون)
 (9عرض صور المكون 

 تدريب التلميذات على محاكاة طارق في استخدام األفعال   
 مثال ...
 يقرأ ( -يسبح  –يكتب  –يجري  –يبكي  –يضحك  –) يأكل 

 صديقتها  وتتحدث مستخدمة الفعل..أطلب من التلميذة  أن تشير إلى 
  مثال ... ترسم فاطمة الزهور. )) مع تحقيق الجانب الوجداني والمعرفي ((

 ( 10عرض كلمات المكون )

  
 (  في الكلمة ؟طارسمي دائرة حول حرف ) -

 ؟( ، كتابة صحيحة طاكتبي  حرف ) -
 



 حث التلميذات على البحث عن الحرف الناقص في الكلمة 
 فردية ( –زمرية  –قراءة الكلمات بعد إكمال الحرف الناقص قراءة) جهرية 
 كتابة الحرف في موضعه بحركاته ثم قراءة الكلمات  

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

 مهارات التفكير :
المرونة         ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :   أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :

 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (زحرف )  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث  -1  المكون:.  مدينتي   المجال :   الثالثة   الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف



 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:
  مفردات تتحدث عن صوووره من لوحة الصووور باسووتخدام

 وجمل تؤدي لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

 . تحرص على نظافة  البلد الحرام 

 . تتعرف  آدب زيارة المشاعر المقدسة 

 . تذكر اثنين من مزايا مكة المكرمة 

  تقرأجملوه من جمول الودرس مقترنوة بوالصووووو ر

  ارا ب بصررة مرت ة حسب ترتيب النص.

   

 من خالل الوسائل المتوفرة.  (1عرض ص ر  المك ن ) 

 طرح األسئلة التالية : ماذا تشاهدي في الصورة ؟ 
   ماذا يوجد في بيت هللا الحرام ؟ -ماذا يقول زهير ؟ما اسم اخيه ؟ 

              ما إسم الماء الذي نشربه عند الكعبة ؟ -أين يطوف الحجاج؟ 
 (2عرض صور المكون )

  األولى؟من تقرأ  الكلمة تحت  الصورة 
 استمر في عرض الصور ؟ 
  مناقشة التلميذات .. وحثهن على زيارة بيت هللا الحرام.. وتذكيرهن بآداب زيارته

 ..وبيان فضل الصالة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد االقصى 

 .ذكر بعض مزايا بيت هللا الحرام 
 قراءة الجمل قراءة بصرية مرتبة حسب النص /(3عرض ص ر المك ن )

 فرديا ( عدة مرات مع مناقشة الصور  وتحقيق الجانب المعرفي  –زمريا  –)جهريه 
 والوجداني

 

  تتحوودث عن صوووووووره من لوحووة
الصوووور باسوووتخدام مفردات وجمل 

 ؟تؤدي لجمل النص 

   االشتتتتتياء الرئيستتتتتية في  سوووومي

 ؟ الدرس

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين       ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝
 ( ........................ أخرى      ⃝المعلومات  

تقنيات التعلم 
: 

      ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (زحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   وأكتبأالحظ  -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:.  مدينتي   المجال :   الثالثة   الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.زتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 * تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .، كتابة صحيحة الزاء* تكتب التلميذة حرف 
 نظافة  البلد الحرام . تحافظ 

 عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /  

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

( في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته  ز)(تجريد حرف 5عرض كلمات المكون )
 القصيرة.
 ( 6عرض المكون) 

 زي   زو  زا(  زتميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 ( بجميع أشكالهزشرح كيفية كتابة الحرف/عرض حرف )

س/ اقرئي اثنين من كلمات   
 الدرس؟

س/ سمي الحركات  
 القصيرة. ؟

س/ميزي الصوت القصير 
والصوت الطويل )المد( لحرف 

 ؟ زي   زو  زا(  ز)

كتابة  الزاءس/اكتبي حرف 
 صحيحة ؟

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝علومات  التمييز بين الم      ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (زحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى     ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة 

 أكمل الحرف الناقص مع حركته ثم أقرأ الكلمة-10أحاكي مستخدما آداة النهي )ال( -9أرسم دائرة حول حرف )أ( ثم أكتبه مع حركته . -8  المكون:.  مدينتي   المجال :الثالثة  الوحدة :

 التقويم المكونإجراءات إثرائية لتحقيق أهداف  .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 (  في الكلمة زترسم دائرة حول حرف ) - -

 ( ، كتابة صحيحة زتكتب  حرف ) -
 تحاكي مستخدما آداة النهي )ال(*
 تكتب من ذاكرتها البعيدة الحرف الذي درسته  -. 
 تكمل الحرف الناقص في الكلمة  - 

 نظافة  البلد الحرام . تحافظ* 

 ( ......8قراءة كلمات المكون )
 فردية (  –زمرية –)جهرية 

 ( بجميع أشكاله من خالل بطاقات . زعرض حرف )
 ( بالنسبة لوضعه في الكلمة. زالتذكير بأشكال حرف ) -

 ( في مكانه المخصص  زمع وضع حرف ) -

 ( ويتم من خالله 9عرض المكون)
 طرح أسئلة .. 

  تالحظين في الصورة ؟ماذا 
  ماذا يفعل الولد في الصورة االولى ؟ 

 ) ماذا يقول له زهير ؟) ال تكتب على الجدار 

 )تدريب التلميذات على إستخدام آداة النهي )ال 
 في بقية الصور ) ال تلعب بالكبريت (..... الخ 

 ( 10عرض كلمات المكون )
 مة حث التلميذات على البحث عن الحرف الناقص في الكل

 فردية ( –زمرية  –قراءة الكلمات بعد إكمال الحرف الناقص قراءة) جهرية 
 كتابة الحرف في موضعه بحركاته ثم قراءة الكلمات  

  
 (  في الكلمة ؟زارسمي دائرة حول حرف ) -

 ؟( ، كتابة صحيحة زاكتبي  حرف ) -
 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

 مهارات التفكير :
المرونة         ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :   أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (وحرف )  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث  -1  المكون:.  مدينتي   المجال :   الثالثة   الوحدة :

 التقويم لتحقيق أهداف المكونإجراءات إثرائية  .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  تتحدث عن صوووره من لوحة الصووور باسووتخدام مفردات وجمل
 تؤدي لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

 . تذكر اثنين من فوائد  الفواكه والخضروات 

  تقرأجملووه من جموول الوودرس مقترنووة بووالصووووو ر ارا ب
  النص.بصررة مرت ة حسب ترتيب 

  تهتم بتناول الخضار والفاكهه* . 

 من خالل الوسائل المتوفرة.  (1عرض صور المكون ) 

 طرح األسئلة التالية : 
 ماذا تشاهدي في الصورة ؟ )وليد ( -
 ما اسم اخته ؟          -
 من خالل الوسائل المتوفرة(2عرض صور المكون ) 
 من تقرأ الكلمة تحت الصورة ؟ )وليد (  -
 استمر في عرض الصور وقراءة الكلمات تحت كل صورة . -
 مناقشة التلميذات وحثهن على تناول الفواكه والخضراوات. -
 مع تحقيق الجانب الوجداني والمعرفي . -

 قراءة الجمل قراءة بصرية مرتبة حسب النص /(3عرض ص ر المك ن )
 فرديا ( عدة مرات مع مناقشة الصور  وتحقيق الجانب المعرفي  –زمريا  –)جهريه 

 والوجداني

 

  تتحوودث عن صوووووووره من لوحووة
الصوووور باسوووتخدام مفردات وجمل 

 ؟تؤدي لجمل النص 

   االشتتتتتياء الرئيستتتتتية في  سوووومي
 ؟ الدرس

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين       ⃝ولويات  تحديد األ       ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝
 ( ........................ أخرى      ⃝المعلومات  

تقنيات التعلم 
: 

      ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (وحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:.  مدينتي   المجال :   الثالثة   الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.وتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 * تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .، كتابة صحيحة الواو* تكتب حرف 
 تهتم بتناول الخضار والفاكهه . 

 عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /  

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته  ( و(تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )
 القصيرة.
 ( 6عرض المكون) 

 وي   وو  وا(  والقصير والصوت الطويل )المد( لحرف )تميزالصوت 

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 ( بجميع أشكالهوشرح كيفية كتابة الحرف/عرض حرف )

س/ اقرئي اثنين من كلمات   
 الدرس؟

 س/ سمي الحركات القصيرة. ؟ 

س/ميزي الصوت القصير والصوت 
(  ولحرف )الطويل )المد( لحرف 

 ؟وي   وو  وا

 كتابة صحيحة ؟ الواوس/اكتبي حرف 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة   

........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (وحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى     ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة 

 أكمل الحرف الناقص مع حركته ثم أقرأ الكلمة-10أحاكي تذكير الفعل وتأنيثه -9أرسم دائرة حول حرف )أ( ثم أكتبه مع حركته . -8  المكون:.  مدينتي   المجال :الثالثة  الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 (  في الكلمة وحول حرف )ترسم دائرة  - -

 ( ، كتابة صحيحة وتكتب  حرف ) -
 تذكير الفعل وتأنيثه تحاكي*

 تكتب من ذاكرتها البعيدة الحرف الذي درسته  -. 
 تكمل الحرف الناقص في الكلمة  - 

 . تهتم بتناول الخضار والفاكهه* 

 ( ......8قراءة كلمات المكون )
 فردية (  –زمرية –)جهرية 

 ( بجميع أشكاله من خالل بطاقات . وعرض حرف )
 ( بالنسبة لوضعه في الكلمة. والتذكير بأشكال حرف ) -

 ( في مكانه المخصص  ومع وضع حرف ) -

 ( ويتم من خالله 9عرض المكون)
مناقشة الصور وتدريب التلميذات على  كيفية تأنيث الفعل )تلعب أحالم بالدمية ( وتذكيره  

  (7-6-5-4-3التلميذات بالمحاكاة في الصور )) يلعب مهند بالكرة (مطالبة 

 ( 10عرض كلمات المكون )
 حث التلميذات على البحث عن الحرف الناقص في الكلمة 
 فردية ( –زمرية  –قراءة الكلمات بعد إكمال الحرف الناقص قراءة) جهرية 
 كتابة الحرف في موضعه بحركاته ثم قراءة الكلمات  

  
 (  في الكلمة ؟وارسمي دائرة حول حرف ) -

 ؟( ، كتابة صحيحة واكتبي  حرف ) -
 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
(   ،   ) التفكير اإلبداعي  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 

تحديد        ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝األولويات  

مراجع       ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
 ....................أخرى       ⃝ودوريات   

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (جحرف )  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث  -1  المكون:.  مدينتي   المجال :   الثالثة   الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  تتحدث عن صوووره من لوحة الصووور باسووتخدام مفردات وجمل
 تؤدي لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

  تقرأجملووه من جموول الوودرس مقترنووة بووالصووووو ر ارا ب
  بصررة مرت ة حسب ترتيب النص.

  تشجع السياحه في بالدنا* . 

 من خالل الوسائل المتوفرة.  (1عرض صور المكون ) 

 طرح أسئلة...ماذا تشاهدين في الصورة  ..؟
 ماهي عاصمة المملكة ..؟صفي بعض معالمها ..؟ 

 مع حث التلميذات على حب الوطن والدفاع عنه والتضحية من اجله 
 (2عرض صور المكون )
 ماذا تشاهدين في الصورة ؟  -طرح األسئلة التالية : 

 من تقرأ الكلمة تحت  الصورة األولى؟  -
 مع تحقيق الجانب المعرفي والوجداني  

 قراءة الجمل قراءة بصرية مرتبة حسب النص (/3عرض ص ر المك ن )
 فرديا ( عدة مرات مع مناقشة الصور  وتحقيق الجانب المعرفي  –زمريا  –)جهريه 

 والوجداني

 

  تتحوودث عن صوووووووره من لوحووة
الصوووور باسوووتخدام مفردات وجمل 

 ؟تؤدي لجمل النص 

   االشتتتتتياء الرئيستتتتتية في  سوووومي
 ؟ الدرس

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝ظة  المالح       ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين       ⃝تحديد األولويات         ⃝) التفكير الناقد :    (    ،   ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝
 ( ........................ أخرى      ⃝المعلومات  

تقنيات التعلم 
: 

      ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (جحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7اميزي بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:.  مدينتي   المجال :   الثالثة   الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.جتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 * تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .، كتابة صحيحة اءجال* تكتب حرف 
 تشجع السياحه في بالدنا* . 

 عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /  

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته  في ( ج(تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )
 القصيرة.
 ( 6عرض المكون) 

 جي   جو  جا(  جتميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 ( بجميع أشكالهجشرح كيفية كتابة الحرف/عرض حرف )

س/ اقرئي اثنين من كلمات   
 الدرس؟

 س/ سمي الحركات القصيرة. ؟ 

س/ميزي الصوت القصير والصوت 

  جا(  جلحرف )الطويل )المد( لحرف 
 ؟جي   جو

 ؟كتابة صحيحة  اءجالس/اكتبي حرف 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

المرونة         ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :   أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝
........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :

 



 الدروس لمادة لغتي بطاقة تخطيط

 (جحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى     ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة 

 أكمل الحرف الناقص مع حركته ثم أقرأ الكلمة-10 االحظ وأتحدث -9أرسم دائرة حول حرف )أ( ثم أكتبه مع حركته . -8  المكون:.  مدينتي   المجال :الثالثة  الوحدة :

 التقويم أهداف المكونإجراءات إثرائية لتحقيق  .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 (  في الكلمة جترسم دائرة حول حرف ) - -

 ( ، كتابة صحيحة جتكتب  حرف ) -
 تتحدث عن الصور*

 تكتب من ذاكرتها البعيدة الحرف الذي درسته  -. 
 تكمل الحرف الناقص في الكلمة  - 

 . تشجع السياحه في بالدنا

 ( ......8المكون ) قراءة كلمات
 فردية (  –زمرية –)جهرية 

 ( بجميع أشكاله من خالل بطاقات . جعرض حرف )
 ( بالنسبة لوضعه في الكلمة. جالتذكير بأشكال حرف ) -

 ( في مكانه المخصص  جمع وضع حرف ) -

إعطاء التلميذة فرصة التحدث عن الصور التي تشرح موقف  (8عرض صور المكون )
 تعليمي وإبداء آراء التلميذات في هذه القصة القصيرة 

 االهتمام  بنظافة المنزل وإماطة االذى عند وجوده في أي مكان  .  

 ( حث التلميذات على البحث عن الحرف الناقص في الكلمة 10عرض كلمات المكون )
 فردية ( –زمرية  –كمال الحرف الناقص قراءة) جهرية قراءة الكلمات بعد إ

 كتابة الحرف في موضعه بحركاته ثم قراءة الكلمات  

  
 (  في الكلمة ؟جارسمي دائرة حول حرف ) -

 ؟( ، كتابة صحيحة جاكتبي  حرف ) -
 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
(   ،   ) التفكير اإلبداعي  .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 

تحديد        ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝ولويات  األ

مراجع       ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
 ....................أخرى       ⃝ودوريات   

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (شحرف )  الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

 أالحظ وأقرأ الجمل -3 أالحظ و أقرأ الكلمات -2أالحظ وأتحدث  -1  المكون:.  مدينتي   المجال :   الثالثة   الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 الحصة  أن: يتوقع من التلميذة خالل

  تتحدث عن صوووره من لوحة الصووور باسووتخدام مفردات وجمل
 تؤدي لجمل النص .

  .تجيب عن األسئلة 

  تقرأجملووه من جموول الوودرس مقترنووة بووالصووووو ر ارا ب
  بصررة مرت ة حسب ترتيب النص.

  تصف الدمام* . 

     تحافظ على نظافة بالدها # 

 من خالل الوسائل المتوفرة.  (1عرض صور المكون ) 

 طرح أسئلة..ماذا تشاهدين في الصورة  ..؟
 ماذا تقول شيماء ؟في أي مدينة تعيش شيماء ؟
 هل زرت مدينة الدمام ؟صفي مدينة الدمام ؟

 مع حث التلميذات على اإلهتمام  بنظافة الشواطئ  وزيارة مدن المملكة .
 (2عرض صور المكون )
 طرح األسئلة التالية : 

 ماذا تشاهدين في الصورة ؟  -
 من تقرأ الكلمة تحت  الصورة األولى؟  -
 استمر في عرض الصور ؟ -
 اوزع األسئلة على التلميذات  ؟ -

  مع تحقيق الجانب المعرفي والوجداني 
 

 

  تتحوودث عن صوووووووره من لوحووة
الصوووور باسوووتخدام مفردات وجمل 

 ؟تؤدي لجمل النص 

   االشتتتتتياء الرئيستتتتتية في  سوووومي
 ؟ الدرس

 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

مهارات 
 التفكير :

الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين       ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝ العصف الذهني       ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝
 ( ........................ أخرى      ⃝المعلومات  

تقنيات التعلم 
: 

      ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝
 ....................أخرى 

أدوات التقويم 
: 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (شحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

   أالحظ وأكتب -7الصوت القصير والصوت الطويل )المد(اميزي بين 6/أقرأ وأجرد -5أقرأ  -4  المكون:.  مدينتي   المجال :   الثالثة   الوحدة :

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 .تقرأكلمه من الكلمات قراءه بصريه 

 ( بالشكل  في مواقعه المختلفة.شتضبط حرف) 

 تتعرف على الحركات القصيرة وتسميها 

 تميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد(* 

 * تتبع الطريقة الصحيحة لكتابة الحرف  

 .، كتابة صحيحة االشين* تكتب حرف 
 تشجع السياحه في بالدنا* . 

 عرض صور الدرس من خالل الوسائل المتوفرة. /  

  (4عرض كلمات المكون ) 

 فردية ( -زمرية   –قراءة الكلمات قراءة بصرية )جهرية 

في مواقعه المختلفة ونطقه بحركاته  ( ش(تجريد حرف )5عرض كلمات المكون )
 القصيرة.
 ( 6عرض المكون) 

 شي   شو  شا(  شتميزالصوت القصير والصوت الطويل )المد( لحرف )

 ( كتابة الحرف بداية ونهاية على السبورة7عرض المكون/) 
 بجميع أشكاله( ششرح كيفية كتابة الحرف/عرض حرف )

س/ اقرئي اثنين من كلمات   
 الدرس؟

 س/ سمي الحركات القصيرة. ؟ 

س/ميزي الصوت القصير والصوت 
(  شلحرف )الطويل )المد( لحرف 

 ؟شي   شو  شا

 ؟كتابة صحيحة  الشينس/اكتبي حرف 

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

المرونة         ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :   أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝ولويات  تحديد األ       ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝
........................ ) 

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :

 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 (شحرف ) الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى     ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة 

  مدينتي   المجال :الثالثة  الوحدة :
أتعرف حرف  -11أكمل الحرف الناقص مع حركته ثم أقرأ الكلمة-10 االحظ وأتحدث -9أرسم دائرة حول حرف )أ( ثم أكتبه مع حركته . -8  المكون:.

 المد مع الحرف الممدود

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

 ترسم دائرة حول حرف )ش(  في الكلمة  - -

 تكتب  حرف )ش( ، كتابة صحيحة  -
 تتحدث عن موقف تعليمي مصور   *

 تكتب من ذاكرتها البعيدة الحرف الذي درسته  -. 
 الحرف الممدودعرف حرف المد مع ت  
 تكمل الحرف الناقص في الكلمة  - 

 تحب مدن بالدها   
 تشجع السياحه في بالدنا .  

 فردية (  –زمرية –( ......)جهرية 8قراءة كلمات المكون )
 عرض حرف )ش( بجميع أشكاله من خالل بطاقات . 

 التذكير بأشكال حرف )ش( بالنسبة لوضعه في الكلمة.  -

 مع وضع حرف )ش( في مكانه المخصص   -

إعطاء التلميذة فرصة التحدث عن الصور التي توضح قيام العائلة برحلة  (9عرض صور المكون  )
بحرية  وذكر بعض اللوازم  التي يحتاجونها في الرحلة  مع حثهن  على االهتمام بنظافة الشواطئ 

 البحرية والبعد عن السباحة في االماكن العميقة والحرص على نظافة المكان بعد مغادرتهم 

 ( حث التلميذات على البحث عن الحرف الناقص في الكلمة 10عرض كلمات المكون )

 فردية ( –زمرية  –قراءة الكلمات بعد إكمال الحرف الناقص قراءة) جهرية 
 ( 11عرض المكون )كتابة الحرف في موضعه بحركاته ثم قراءة الكلمات  

 فردية (  –زمرية  –قراءة الكلمات )جهرية  -
 لحرف الممدود وحركته وحرف المد في الكلمات حث التلميذات على البحث عن ا -
 تذكيرهن بأن المد باأللف )ماقبله مفتوح ( والواو )ماقبلها مضموم ( والياء )ماقبلها مكسور ( -

  
 ارسمي دائرة حول حرف )ش(  في الكلمة ؟ -

 اكتبي  حرف )ش( ، كتابة صحيحة ؟ -
 

استراتيجيات 
 التدريس:

 أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝ 
.................................... 

 مهارات التفكير :
الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية :  التمييز بين       ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝

 ( ........................ أخرى      ⃝المعلومات  

      ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
 ....................أخرى 

أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ أدوات التقويم :
.................................. 



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  مدينتي   المجال :الثالثة  الوحدة :
مدينة من مدن المملكة  أجمع صور عن  -7أكتب اسم الصورة من الحروف المعطاة  -3أكمل الكلمة بالحرف المناسب ثم أقرأ -2أفكر  -1 المكون:.

 اكتب ما يملى علي -9اصل كل شخصية بمدينتها / -8ثم اتحدث عنها /

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن:

  تقرأ الكلمات التي درستها 

  تكتب جميع الحروف التي درستها 

  تالحظ الحرف المشترك في الكلمات المعطاة 

  تنطق الحروف بحركاتها القصيرة 

  تحافظ على نظافة كتابها 
  تنطق الحروف الهجائية 

   تحلل الكلمة الى حروفها 

  ترسم الحروف رسما صحيحا باشكاله المختلفة 

  ترسيخ حروف الوحدة 

  تجمع صور عن مدينتها 

  تتحدث عن مدينه من مدن المملكة الحبيبة 

  تصل كل شخصية بمدينتها 

 تكتب مايملى عليها غيبا 

 سير الدرس:
( مطالبتهن بإيصال السمكة الزرقاء الذكية الى السمكة الحمراء الخائفة من 1عرض صور المكون )
 القرش عبر المتاهة

البحث عن الحرف الناقص في أطلب من الصغيرات قراءة الكلمات ثم  -(2عرض صور المكون )
 وكتابته مضبوطا بالحركة المناسبة ثم قراءة الكلمات مرة أخرى  /الكلمات
 زهير .....الخ ( –عطرة  –)إبراهيم 

 (3عرض صور المكون )
 * اطلب من التلميذات معرفة مدلول كل صورة وكتابة اسم الصورة تحتها 

 مكونة من الحروف المعطاة مع ضبط الحروف بالشكل 
 * قراءة الكلمات عدة مرات /ورد .....الخ ( –شمس  –جمل  –)طفل 

 (7عرض المكون ) و تحقيق الجانب الوجداني والمعرفي ./إكمال بقية الصور على هذا 
  يتم من خالله حث التلميذات على الحديث عن مدن المملكة  كل تلميذة تتحدث عن مدينة زارتها 

 تارها المطالبة بجمع صور للمدينة التي تخ 
 فردية ( عدة مرات –زمرية  -قراءة األسماء تحت كل صورة  )جهرية/( 8عرض صور المكون )

  قراءة اسماء المدن  قراءة بصرية من ذاكرتها البعيدة /زهير ..... الخ ( –وجدان  –)نجود 

  المطالبة بإيصال كل شخصية بمدينتها 
 يتم من خالله إمالء التلميذات كلمات غيبا من حروف الوحدات الثالث السابقة /(9عرض المكون )

  مطالبتهن بوضع الحركات المناسبة وكتابة الحرف بطريقة صحيحة على السطر 

  زهير ...الخ –طارق  –شيماء  –وجدان  –نجود   –)رمل 

 مع تحقيق  الجانب المعرفي والوجداني 

 

 قراءه بصريه؟   كلماتاقرئي 

 ؟الحروف الهجائية  انطقي 

 ارسمي الحروف مع حركاتها القصيرب ؟ 

  

  
  

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝المرونة      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 ( ........................ أخرى      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :



 بطاقة تخطيط الدروس لمادة لغتي

 كتاب النشاط الموضوع : المادة :لغتي الصف : الحصة : اليوم والتاريخ :
 مراجعة الدرس السابق.  المكتسبات السابقة :     

  أخرى      ⃝  (       ) رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض      ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝  : التهيئة

  مدينتي   المجال :الثالثة  الوحدة :
االحظ الصورة ثم اقرا الكلمة مراعيا نطق -/أرسم دائرة على حرف المد والحرف الممدود -12/ألون  -11أحاكي عمر في نهيه ) بال ( -10 المكون:.

  اقرا الكلمة واكتب الحرف الساكن -15/احلل الكلمة الى اصواتها القصيرة والطويلة ثم اكتبها  -14/حرف المد مع الحرف الممدود 

 التقويم إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون .المكون أهداف
 يتوقع من التلميذة خالل الحصة  أن: 
ـ )ال( في الصورة التي امامها - -  تستخدم )النهي |( ب

 تلون الصورة بطريقة صحيحة  - 

 ى ( -و –تتعرف حروف المد الثالثة )ا   -
 -  تنطق  حرف المد مع الحرف 

  تحاكي السطر االول بكتابة الحرف الممدود مع
 حرف المد في الفراغات المخصصة . 

  تقرا الكلمات في الجدول المرفق 

  تكتب الحرف الساكن في الكلمات المعطاة 
 

  
 

 

المطالبة  -/أعطاء الصغيرات فرصة الحديث عن كل صورة  -(10عرض صور المكون )سير الدرس: 
    صورة بإستخدام اسلوب النهي في كل

 مطالبة التلميذات بتلوين العلم باللون االخضر والبندقية باللون البني  -(11عرض صورة المكون )

 مع تحقيق الجانب المعرفي والوجداني من خالل ما توحيه صورة الجندي  - 

 (قراءة الكلمات من قبل المعلمة .12عرض صور المكون )

  حث التلميذات على البحث عن حرف المد والحرف الممدود الذي قبله 

 

 ومن ثم رسم دائرة حول الحرف الممدود مع حرف المد في كتبهن 
 المطالبة بقراءة الكلمات تحت كل صورة  مع مراعاة صوت الحرف/(13عرض صور المكون )سير الدرس: 

  ) الممدود مع حرف المد  في كلمة )حزام ( و)زير 

 (عرض بطاقة لكلمة ) نطوف ( طرح اسئلة ... 14كلمات المكون )عرض 

 مالحرف الممدود في الكلمة ؟     -لماذا كتب الحرفان )طو ( باللون االحمر ؟     -من تقرأ هذه الكلمة ؟     -
 (15عرض كلمات المكون ) 

 في المكان المحدد مطالبة التلميذات بالبحث عن الحرف الساكن في كل كلمة بعد قراءتها ثم كتابته

 
 - حرف المد مع الحرف   انطقي 

 السطر االول بكتابة الحرف الممدود مع  حاكي
 حرف المد في الفراغات المخصصة . 

  الكلمات في الجدول المرفق اقرئي

استراتيجيات 
 .................................... أخرى      ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  التدريس:

مهارات 
 التفكير :

      ⃝المرونة      ⃝الطالقة         ⃝(   ،   ) التفكير اإلبداعي :   .............................أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝) عمليات العلم األساسية : 
 ( ........................ أخرى      ⃝ين المعلومات  التمييز ب      ⃝تحديد األولويات      ⃝(    ،   ) التفكير الناقد :    ................................... أخرى      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة  

أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝ تقنيات التعلم :
.................... 

أدوات التقويم 
 ..................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝ :

 



 

 

 

 

 

 

 

 


