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احلمد هلل، والصالة والسالم عى رسول اهلل... وبعد :
فلقد اعتنى املربون بتوفري املواقف التدريبية، التي تعزز املعلومات واملعارف املكتسبة لدى 
النشء، وتثبتها يف أذهاهنم، وتنمي املهارات األساسية وبخاصة يف املراحل األوىل من التعليم، 
التي تعنى بتعليم مهارات القراءة والكتابة واالستامع والتعبري، وغريها من املهارات اللغوية؛ 
ليتمكن بام يتعلم من هذه املهارات، من االنطالق يف تعلم اللغة العربية التي هي مفتاح ملغاليق 

املعرفة األخرى.
ويف هذا اإِلطار جييء كتاب النشاط هذا، مصاحبًا لكتاب القراءة والكتابة واألناشيد لطالب 
وطالبات الصف األول االبتدائي؛ ليوفر هلم تدريبات متنوعة، متكنهم ـ بعون اهلل ـ من معرفة 

احلروف اهلجائية، وتكوين كلامت جديدة منها؛ حتى يصلوا إىل قراءة مجلة مناسبة وكتابتها.
والكتابة،  والقراءة  والتحدث  اللغوية  املهارات  عى  التدريب  فرصة  الكتاب  هذا  وهييئ 
التي تناسب الطالب والطالبات يف هذه املرحلة العمرية، بأسلوب روعي فيه أن يكون مشوقًا 

وهادفًا ومالئاًم.
وقد تم تقسيم الكتاب إىِل سبع جمموعات، يقوم املعلم واملعلمة بتدريب أبنائهم وبناهتم 

عليها وفق ما هو موضح هلم يف التوجيهات املدونة عى كل تدريب.
ونحن عى ثقة من أن املعلم واملعلمة لن يبدآ يف تدريب أبنائهم وبناهتم عى كل جمموعة 
إاِلَّ بعد أن ينجزا معهم احلروف املخصصة لكل منها، وهو ما متت اإِلشارة إِليه يف توجيهات 
املعلم واملعلمة داخل كتاب القراءة والكتابة واألناشيد، الذي حيسن باملعلم واملعلمة أن يرجعا 

إىِل مقدمته وتوجيهاته.
تدريبات،  من  ينشدانه  ما  واملعلمة  املعلم  فيه  جيد  أن  نأمل  الكتاب،  هذا  نقدم  إِذ  وإِننا 

ُن من فعالية العملية التعلمية والتعليمية داخل حجرة الدراسة. ومواقف، ُتَحسِّ
واهلل من وراء القصد ،،،،

                 المـؤلفـون

مـقــــــــدمـة : �
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اجملموعة األوىل
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ز



�

َذْيــــل
َجَزر
ُدب

ُرمَّان
َزَراَفة
َأْرَنب

َدَجاج
ُأُذن

١ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات ويصالن كلَّ كلمة بالصورة المناسبة لها.

 - 1   



�

َد    -    ُذ     -     َر    -     ِز    -     َأ   2 - 

 - 3   

٢ ـ يكتب التلميذ والتلميذة تحت الصورة الحرف األول من اسمها.
٣ ـ يتعرف التلميذ والتلميذة اللون ويذكران اسمه ثم يكتبان تحته الحرف األول منه.



�

٤ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات ويصالن بين كل كلمتين متماثلتين في كل مجموعة.

ِزير

ُدب

َذْيل

ُرمَّان

ِإْبِريق

َيْقَرُأ

َيْسُجُد

َيْأُخُذ

َيْبُذُر

َيْبُذُرَيْخِبُز

َيْقَرُأ

َيْخِبُز

َيْأُخُذ

َيْسُجُد

ُرمَّان

ِإْبِريق

ُدب

ِزير

َذْيـل
 - �   



�

 - �   

٥ ـ يمرر التلميذ والتلميذة القلم على الحروف الباهتة مرة واحدة مع االستفادة من اتجاه األسهم؛ ثم تكتب في األسطر التي تحتها.

د    ذ     ر     ز أ   



10

٦ ـ يتعرف التالميذ والتلميذات على ما في الصورة، ثم ُيطلب منهم التحدث عما فيها.

 - �   



11
َرْأُس َخُروف  ـ   ُأُذُن َزَراَفة  ـ   ُزُهوُر َحِديَقة  ـ   َذْيُل ُدب

 - �   

 - �   

 - �   

٧ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة التراكيب.
٨ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الحروف بأصواتها ويفرقان بين أشكالها ثم يكتبانها.

٩ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات ثم ينطقان الحروف الملونة بأصواتها ثم يكتبانها.

َيْقَرُأ     ـ     َيْأُخُذ    ـ     َيْبُذُر     ـ     َيْخِبُز     ـ     َيْسُجُد

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

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

َذ ِذدَ  دِ  ُذ ُزدُ  رُ  َز ِزرَ  رِ 



َدَجاج     َحِديَقة      ُدب12
َخُروف       ُرمَّان      َيْنُشُر

َيْبُذُر        ِذَراع       َذْيل

   11 - َنَشاطٌ ُلَغِوّيٌ:

ثٌ:    12 - اْسِتَماعٌ َوَتدُّ

١٠ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات ثم يكتبان الحرف المشترك بينها في المستطيل.
١١ ـ يذكر التالميذ والتلميذات كلمات تشتمل على الحروف التي درسوها في مختلف مواقعها وأصواتها.

١٢ ـ يختار المعلم والمعلمة قصة مناسبة لألطفال من المكتبة المدرسية ويقصانها عليهم ثم يطلبان منهم إعادتها.

 - 10   



١٣

اجملموعة الثانية

ط
ظ
و



١٤

ُطُيور
َزَراَفة
ُوُرود
َأْرَنب

َخُروف
ُدب

َدَجاج

- 1   

١ ـ يتعرف التلميذ والتلميذة الصور في حديقة الحيوانات ثم يقرآن الكلمات ويصالن كل كلمة بما يناسبها من الصور.



١٥

٢ ـ  يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات ثم يكتبان الحرف األول منها.
٣ ـ يكمل التلميذ والتلميذة الكلمة بالحرف المكتوب في المربع ثم يقرآنها.

ُطُيور   ـ   ُظُروف   ـ   ِديك   ـ   ِرَيال   ـ   َطِبيب   ـ   ِوَساَدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــ ـْفل        ــــــــــــ ـْرف          ــــــــــــ ُرود

ــــــــــــ ـِبيب       ــــــــــــ ـُروف      َيْكــ ــــــــــــ ي

ــــــــــــــــ ـُيـور       ــــــــــــ ــْفـر      ـــــــــــــــ َسـاَدة

 - 2   

 - 3   

وط ظ



١٦

٤ ـ يتعرف التلميذ والتلميذة تفاصيل الصورة وينطقان أسماءها ويعبران عنها.

- �   



١٧

 - �   

٥ ـ يمرر التلميذ والتلميذة القلم على الحروف الباهتة مرة واحدة مع االستفادة من اتجاه األسهم؛ ثم يكتبانها في األسطر التي تحتها.

و  ظ      ط        



١٨

أ أ - ب - ج
د - ص - ذ - ر
ت - ز - ط - و

ع - ن - ظ

٦ ـ يضع التلميذ والتلميذة دائرة حول الحرف الذي تعلماه فقط في الدائرة األولى، ثم يكتبانه في موقعه المماثل من الدائرة المقابلة.
٧ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة كلمتي كل مستطيل، ثم يكتبان الحرف األول من كل منهما ويالحظان الفرق بينهما نطًقا ورسًما.

- �   

- �   

ُرمَّان ـ ُزُهور
  ـ   

َطِبيب ـ َظْرف
  ـ   

َدَجاج ـ َذْيل
  ـ   



١٩

ـ  ُوُرود ِقَطار   ـ  ُظُروف   ـ  َيْرِبُط  ـ  َطِبيب  
                     

   � - َأْقــَرُأ: 

٩ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات ويكتبان الحروف الملونة فقط.
١٠ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات ويكتبانها.

 - 10   

 - �   

ِطْفل َيْأُخُذ ِمَظلَّة ـ   ِقَطاُر َحِديَقة  
َطِبيب َيْرِبُط ِذَراَع ِطْفل ـ   ِطْفل َيْقَرُأ   

ـ       َوْرد ـ    ُأُرز      ـ    َوز    ـ      َزَأَر    َطَردَ   
                                                                          



ِقَطار     ُطُيور     ِطْفل٢٠
ُزُهور     ُظُروف   َيْكِوي
ِمَظلَّة     َيْحَفظُ     ِظْفر

   12 - َنَشاطٌ ُلَغـِوّيٌ:

   13 - َتـْعـِبـيـرٌ:

١١ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات، ثم يكتبان الحرف المشترك بينها في المستطيل.
١٢ ـ يذكر التالميذ والتلميذات كلمات تشتمل على الحروف التي درسوها في مختلف مواقعها وأصواتها.

١٣ ـ ُيطلب من التالميذ والتلميذات أن يحكوا قصًصا سمعوها أو شاهدوها.

 - 11   



٢١

اجملموعة الثالثة

ب
ت
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٢٣

١ ـ يتعرف التلميذ والتلميذة محتويات الصورة وينطقان اسم كل منها.

 - 1   



٢٤

   2 - َأْقــَرُأ: 

٣ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمة، ثم ينطقان الحرف الملون ممدوًدا ويكتبانه.

َتـْمــر ـ  ـ   َزْيـُتـــون   ـ     ِبْنت   َبـــاب    

َأَثـاث ـ  ـ   َيـْطـِوي   ـ    َيـْرِوي   َيْحُرُث   

- 3   

ِذَراع ـ َزَراَفة
     

َخُروف ـ ُوُرود
     

ِديك ـ َحِديَقة
     



٢٥

 - �   

٤ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات ويضعان خّطًا تحت الكلمة المختلفة في حرفها األول ويكتبان الحرف في المستطيل.
٥ ـ يكمل التلميذ والتلميذة الكلمة بحرف المد المناسب ويقرآنها وُيطلب منهما أن يأتيا بكلمات فيها مدود مختلفة.

َبـ ــــــــــــ ب       ِتـ ــــــــــــ ن     َخُر ـــــــــــــ ف
ُطُيــ ـــــــــــ ر       ِز ـــــــــــــ ر      ِقَطـــ ــــــــــــ ر

ُتفَّاح َيْلَعُب   َيْشِوي   َيْقَرُأ  
َثْوب ِبْنت   ُثْعَبان   َثْعلب  

َباب    ُبْرُتَقال َثْعَلب   ِبْنت  

يو   � -  ا



٢٦

٦ ـ يمرر التلميذ والتلميذة القلم على الحروف الباهتة مرة واحدة، ثم يكتبانها مع االستفادة من اتجاه األسهم.

يـ  ي   � -  ثـ  ث   تـ  ت   بـ  ب  



٢٧

- �   

٧ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات ويتعرفان الحرف األول منها ويصالنه بالحرف المماثل في المربعات.
٨ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمة، ثم يكتبانها ويالحظان الحروف الملونة.

ثتبي

- �   

َبْيت ـ ُبُيـوت
         

َثْعَلـب َتْخـِبـُز   َبــاب   ِبْنـت   َيْقـَرأُ   َيْشـِوي  

َبْدر  ـ  ُبُدور
     

َطْير  ـ  ُطُيور
     



٢٨

٩ ـ يختار التلميذ والتلميذة الحرف المناسب ويكتبانه في مكانه من الكلمة الناقصة.
١٠ ـ يتعرف التلميذ والتلميذة الحروف التي درساها فقط في دائرة الحروف وينقالنها إلى الدائرة المقابلة في مكانها المناسب وفق المثال.

- �   

........ ــْوب َبـْيـــ .........      ........ ــْنـت        ُطــ ....... ور  

- 10   

وي
ص

ث
ت

ب

ر
ذ

ع

طس
ح

ي

يـ ب     ث     ت   



٢٩

َطـ   ِبـ   يـ   ب        ُبـ   ُيـ   و    ت

ُبـ   ُد    و    ر        َبـ    ا   ِر    د

- 11   

١١ ـ يحلل التلميذ والتلميذة الكلمات إلى حروفها مع مراعاة أن يكون حرف المد مع الحرف الممدود في مربع واحد، ثم تكتب في المربع األخير على مثال السطر األول.
١٢ ـ يجمع التلميذ والتلميذة الحروف إلى بعضها ليكونا منها كلمة يكتبانها وفق المثال، ثم يقرآنه.

َيِطير    َيـ        ِطيـ     ر          َيِطير   َطَرَد  ...................  ................... ...................       َطَرَد
ُتوت  ...................      ...................          ...................                                                                                َبَرَد   ...................              ...................             ...................               ...................
َوَثَب ...................                  ...................             ...................               ...................  َباب  ...................      ...................          ..................            

َثاِبت   12 -
......................................

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

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

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

َثـ    ا    ِبـ    ت



٣٠

١٣ ـ يكون من كل مجموعة من الحروف كلمة وتكتب.  ١٤ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات ويتعرفان حرف المد ويكتبانه مع الحرف الممدود.
١٥ ـ يذكر التالميذ والتلميذات كلمات تشتمل على الحروف التي درسوها في مختلف مواقعها وأصواتها.

١٦ ـ يقص المعلم والمعلمة على التالميذ والتلميذات قصة عمر بن الخطاب ـ رضي الّل عنه ـ والعجوز وُيْطَلب منهم اإلعادة.

ثٌ:   �1 - َنَشاطٌ ُلَغِوّيٌ:    �1 - اْسِتَماعٌ َوَتدُّ

ُر   َيـ   و   ُز
 

ُطـ  ِبـ  ْر َيـ
 

َب   َو   َثـ
 

- 1�   

- 13   

ُثْعـَبان ِقــَطــار    َزَراَفـــة    ِوَساَدة   

ُطـُيــور ُسُيوف    ُزُهـــور    َزْيـُتــون   

ِديــك ِزيــــر    َطِبيب    ِتـيـــن   



٣١

اجملموعة الرابعة

ج

ح

خ





٣٣

ِديك
َزَراَفة

ِحَصان
ِجَمال
َدَجاج
َخُروف
َثْعَلب

ُدب

 - 1   

١ ـ يتعرف التلميذ والتلميذة الكلمات ويصالنها بما يناسبها من الصور.



٣٤

٢ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات، ثم يصالن الحرف األول منها بالحرف المماثل له في المربعات.

 - 2   

َجاِبر َيْسَبُح. ِبْنت َتْطُبُخ.    
َرَباُب َغَرَسْت َشَجَرة. َثْوُب َبْدر َجِديد.  

خحج

ِحَصان ِجَمال   َخْيَمة   ُحُبوب   ِخَيار   ُجُنود  

َأْقــَرُأ:   3 - 



٣٥

 - �   

٤ ـ يمرر القلم على الحروف الباهتة مرة واحدة، ثم تكتب مع االستفادة من اتجاه األسهم.

حـ  ح      خـ  خ جـ  ج    



٣٦

٥ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات ويالحظان احلرف املمدود، ثم يكتبانه مع حرف املد وفق املثال.   ٦ـ يقرأ التلميذ والتلميذة احلرف بصوته وحيفظان احلروف مرتبة وميرران القلم على الباهت، ثم يكرران كتابتها.

 - �   

ُحوت َيِخيُط     َجاِبر    َحاِرث   
َحا                

 - �   

َث    َج  َح     َخ   دَ     ذَ  رَ     َز َت   َب   أَ 
َث    َج  َح     َخ   دَ     ذَ  رَ     َز َت   َب   أَ 



٣٧

 - �   

٧ ـ يصل التلميذ والتلميذة الحروف ليكونا منها كلمة، ثم يكتبانها وفق المثال.

ر     َجـاِبـر ِبـ   ا   َجـ  
ر ِجـ   ا   َتـ  
د يـ   ِد   َجـ  

ب يـ   ِبـ   َطـ  
ــــــ ت   و   ُتـ  
ــــــ ر   و   ُد  



٣٨

٨ـ  يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات ثم حيلالنها وفق املثال، ويكتبانها كاملة يف املستطيل األخري.       ٩ـ يكّون التلميذ والتلميذة كلمة من كل جمموعة حروف ويكتبانها مضبوطة بالشكل.
١٠ ـ يكّون التلميذ والتلميذة كلمتني من كل جمموعة ويكتبانها مضبوطة بالشكل.

 - �   

د  ا  ر  جـ ز  ر  أ     

َحِرير َحِرير     َحـ    ِريـ      ر   
ُحُبوب
َجِديد
ِجَدار

ـَبـ َثـ َت َطـ َحـ بَ    َج َر َخـ   
        

َخ ـَبـ َط ت و ُحـ    َجـ َو ـَد   
        

 - 10   

 - �   



٣٩

 - 11   

١١ ـ يجمع التلميذ والتلميذة الحروف إلى بعضها، ويكونان منها كلمة ويكتبانها، ثم يقرآن الجملة كاملة في كل سطر.

َجـ  ـِد  يـ  ـد َبـ  ـْيـ  ت      َجـ  ـا  ِر  ي  

َتـ  ْطـ  ـُبـ  ُخ ُأ  ْخـ  ـِتـ  ي  

َز  ا  َر       َأ  ِبـ  ي      َجـ  ـا  ِر  ي



٤٠

١٣ ـ يذكر التالميذ والتلميذات كلمات تشتمل على الحروف التي درسوها في مختلف مواقعها وأصواتها.
١٤ ـ يختار المعلم والمعلمة كلمات مما سبقت دراسته، على أن تكون حروفها مما درسه التالميذ والتلميذات، ثم تكتب في السبورة، وُيدربون على قراءتها، ثم ُتملى ِإمالء منظوًرا.

 - 12   

ي َجدِّ ُخْبز   ِخَيار   ُحُبوب   َيْخُرُج   
         

ُأْخِتي َأِخي   َأِبي    ِتي    َجدَّ
       

َأْكُتُب:

   13 - َنَشاطٌ ُلَغِوّيٌ:

   �1 - ِإْماَلءٌ َمْنُظورٌ:



٤١

اجملموعة اخلامسة
س
ش
ص
ض



٤٢

٢ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات، ثم يكتبان الحرف األخير.

 - 1   

ُضبَّاط ُصُقور    ِشَراع    َسبُّوَرة   
َيْفُرُش َيُغوُص    َيْرُكُض    َيْجِلُس   

َأْقــَرُأ:

 - 2   

َيْرُكُض َيُغوُص    َيْفُرُش    َيْجِلُس   
         

َيْحُرُث َيْلَعُب    َيْخُرُج    َيْسَبُح   
         



٤٣

 - 3   

٣ ـ يتعرف التلميذ والتلميذة اسم الصورة، ثم يكمالن الحرف الناقص من اسمها ويكتبانه.

ـَباق ـْقر        ـوق     ـل        ـة     َبـ َبْيـ

ـبَّاط ْرس         ـل       ْمس        َعـ ـار      ِمْنـ



٤٤

٤ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الحرف بصوته ويحفظان الحروف مرتبة ويمرران القلم على الباهت، ثم يكتبانه عدة مرات.

 - �   

أَ   َب   َت    َث    َج    َح     َخ    دَ     َذ
أَ   َب   َت    َث    َج    َح     َخ    دَ     َذ

َط    َظ َس   َش   َص    ضَ   رَ     َز  
َط    َظ َس   َش   َص    ضَ   رَ     َز  



٤٥

 - �   

٥ ـ يمرر التلميذ والتلميذة القلم على الحروف الباهتة مرة واحدة مع االستفادة من اتجاه األسهم، ثم تكتب في األسطر التي تحتها.

ضـ ض صـ ص   شـ ش   سـ س  



٤٦

٦ـ  يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات، ثم يكتبان حرف املد مع احلرف املمدود قبله وفق املثال.   ٧ـ  يكون التلميذ والتلميذة كلمتني من كل جمموعة حروف، ثم يكتبانهما مضبوطتني بالشكل.

َسُحور     ُحُبوب   � -  ُجُروح     ُجُسور   
             

ِسَباق      ِخَيار ِمْنَشار     ِشَراع    
             

َيْجِري      َيْشِوي َحِديَقة     ِزيــر    
             

ب  س  ح       ح  م  س      ر  ح  ب
           
           

 - �   

رو



٤٧

 - �   

٨ ـ يناقش المعلم والمعلمة التالميذ والتلميذات في محتوى الصورة ويطلب منهم التعبير عنها موجها إياهم إلى عظمة الخالق وبديع صنعه.



٤٨

َأْقَرُأ ُثمَّ َأْكُتُب:   � - 

َرْأس َشْيخ   َرِشيد       ِريشِسَراج   ِبَساط  

َأْرضَصاِبر  َحِصير   ُخوص ِضْرس   َحاِضر 



٤٩

 - 10   

١١ـ يربط التلميذ والتلميذة بين الحروف لتكوين كلمة، ثم يكتبانها. ١٠ـ تحلل الكلمات إلى حروفها، ثم تكتب مضبوطة بالشكل وفق المثال. 

ِخـ  َيـ  ـا ر   َسـ  َحـ  ـاب     
ُط  ُيـ  و  ر   َحـ  ِبـ  يـ  ب    
َبـ  ِر  يـ  د    ُشـ  ُيــ  و  خ    

َأْسُجُد
َيْصُرُخ
َيْرَبُح

َتْخسُر
َيْشَرُب
َيْضِرُب

ْس   ُج      دُ        َأْسُجُد َأ  

 - 11   



٥٠

١٢ـ يقرأ التلميذ والتلميذة احلروف، ثم خيتاران منها حروًفا ليكونا أربع كلمات يكتبانها يف السبورة الثانية.    ١٣ـ يرتب التلميذ والتلميذة الكلمات لتكوين مجلة يكتبانها، ثم يقرآنها.

 - 12   

ص س  ر  د  ح 
ط  ذ  ا   و  أ 

ظ خ  ج  ب  ي 

 - 13   

َخاَطْت   ُأْخِتـي َثْوِبي 
ِتـي ي   َأُزورُ  َوَجدَّ َجدِّ
َأِخـي َيْدُرُس   َوُأْخِتي 



٥١

 - 1�   

١٥ـ يذكر التالميذ والتلميذات كلمات تشتمل على الحروف التي درسوها في مختلف مواقعها وأصواتها.
١٦ـ يختار المعلم والمعلمة كلمات على أن تكون حروفها مما درسوه، ثم يكتبانها في السبورة، ويدرب التالميذ والتلميذات على قراءتها، ثم ُتملى ِإمالء منظوًرا.

ُأْسَتاذ  َيْشَرُح ــ   ُشْرِطي  َيْحُرسُ  
َخِطيب  َيْخُطُب ــ   َخبَّاز  َيْخِبزُ   

   �1 - َنَشاطٌ ُلَغِوّيٌ:

   �1 - ِإْماَلءٌ َمْنُظورٌ:





٥٣

اجملموعة السادسة
ف
ق
ك
ل
م
ن



٥٤

 - 1   

د نِبيِّي  .   َأَنا ُمْسِلم   .   َأَنا ُأِحبُّ ِديني. اللُ َربِّي  .   ُمَحمَّ

َأْقـَرُأ :

َأْقـَرُأ ُثمَّ َأْكُتُب:

َكْأس ِلَسان   ُفول   ُمْصَحف    َقَلـم   
َيْطُرُق َحْفل   َنْمل   َيْكُتُب    َيْضَحُك  

َقَلِمي َجِميل. ِكَتاِبي َمْفُتوح.   

َأْقـَرُأ :   2 - 

 - 3   



٥٥

 - �   

٥ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الحروف، ويبين المعلم والمعلمة الفرق بين مخارجها. ٤ ـ يسمي التلميذ والتلميذة الصورة، ثم يكتبان اسمها ويقرآن التركيب. 

ـــــــــــــَكِبير.  ــــــــــــــــــــــــ  َطِويل.  ـــــــــــــــــــــــــ َكِثير. ــــــــــــــــــــــــــ َشِريف. ــــــــــــ َجِديد. 

 - �   

َظ َز َز َذ َظ َض َق َكَث َس



٥٦

٦ ـ يمرر القلم على الحروف الباهتة مرة واحدة مع االستفادة من اتجاه األسهم، ثم تكتب في األسطر التي تحتها.

كـ  ك   � -  قـ  ق     فـ  ف    



٥٧

 - �   

٧ ـ يمرر القلم على الحروف الباهتة مرة واحدة مع االستفادة من اتجاه األسهم، ثم تكتب في األسطر التي تحتها.

نـ  ن مـ  م      لـ  ل     



٥٨

َأَنـا ُأِحـبُّ َأِبـي َوُأمِّـي.   � - 
َأَنـا ُأِحـبُّ َأِخـي َوُأْخـِتـي.

َأَنـا َأْحـَتـِرُم َجـاِري.
َأَنـا ُأْكـِرُم َضـْيـِفي.

َأْقـَرُأ ُثمَّ َأْكُتُب:

َأْقـَرُأ :

 - �   

َأَنا َأْقَرُأ الُمْصَحف.
َأَنا ُأَصلِّي ِفي َمْسِجد.

َوَأْنَت َتْقَرُأ َوُتَصلِّي.



٥٩

 - 10   

ـ الهدف : التعبير عن القصة من خالل الصور.   ١٠ـ يناقش المعلم والمعلمة التالميذ والتلميذات في أحداث قصة الثعلب حين يخدع الغراب ويأكل جبنته، ويطلب منهم حكايتها.

ُغَراب َوَثْعَلب



٦٠

١٢ـ يكون التلميذ والتلميذة كلمتين من كل مجموعة حروف ويكتبانهما. ١١ـ تقرأ الكلمات مع ِإشباع المد في كل كلمة.  

َجــَراد      ُنـُجـوم     َرِحيــم   11 - 
ِمْسَمار      ُمـــُرور     َقـِريـب
ِمْنَشار      ُفـُطــور     َكـِريـم

ِجـَبـال      ُرُفوف     َلـِذيــذ
 - 12   

م ج س د ل ح ب م ز ل نم  ق  ر



٦١

 - 13   

١٣ـ تحلل الكلمات ثم تكتب على مثال السطر األول، مع مراعاة كتابة حرف المد والحرف الَمْمُدود في حقل واحد.

َمـ    ْر    َكـ        ب         َمْرَكب َمْرَكب
ُسُيوف
َيَنام

َلْيُمون
ِمْصَباح
َمْكَتب



٦٢

١٤ـ يركب التلميذ والتلميذة جملة من كلمات كل سطر، ثم يكتبانها ويقرآنها.

 - 1�   

َخــاِلــدٌ              َيـْقــَرُأ              ِكـَتــابـًا

َوُيـَلــوُِّن              َيـْرُسـُم              َأْحـَمـُد

َحـِلـيب          َسـاِلـمٌ             َيْشـَرُب          َكـْأَس



٦٣

 - 1�   

١٥ـ يجمع التلميذ والتلميذة الحروف لتعطيهما كلمة واحدة ثم يكتبانها في المستطيل وفق المثال.
١٦ـ يذكر التالميذ والتلميذات كلمات تشتمل على الحروف التي درسوها في مختلف مواقعها وأصواتها.

َيْغـِرُف ي   غ    ر     ف
ي   ط    ر     ق

ي   ر    ك     ض
ي   ر    س        م
ي   ق    ف        ل
ي   ق    و     م

   �1 - َنَشاطٌ ُلَغِوّيٌ:



٦٤

١٧ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الحروف التي تعلماها في هذه المجموعة ويكتبانها.
١٨ ـ يختار المعلم والمعلمة كلمات على أن تكون حروفها مما درسه التالميذ والتلميذات، ثم تكتب في السبورة ويدربون على قراءتها ثم ُتمحى وُتملى عليهم ِإمالء منظوًرا.

 - 1�   

   �1 - ِإْماَلءٌ َمْنُظورٌ:

َن َم   َل    َك    َق    َف  



٦٥

اجملموعة السابعة

ع
غ
هـ



٦٦

َسْعد    َورد    ِهند    َبيت    َزوَرق    َرعد    َبرق    َقوس
٢ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات، ثم يكتبان الحرف الساكن في كل كلمة وفق المثال.    ٣ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات ويضعان السكون على الحرف الساكن وفق المثال األول.

 - 1   

ُسُهوُل ِباَلِدي َخْضَراء. َعَلُم ِباَلِدي َأْخَضر.  
َدَجاج َوَبط َوَعَصاِفير. ِفي َمْزَرَعِتَنا ُطُيور :  

ِجَمال َوَبَقر َوَأْغَنام. َوِفيَها َحَيَواَنات :  
 - 2   

 - 3   

َأْقـَرُأ :

َيْرُكُض  َيْزَرُع  َيْسَمُع  َيْشَرُب  َيْصُرُخ  َيْضِرُب  َيْطُلُب  َيْظَهُر
ْر              



٦٧

 - �   

٤ ـ الهدف أن يتحدث المعلم والمعلمة مع تالميذهم وتلميذاتهم حول المنظر، ثم يتعرف كل تلميذ وتلميذة أسماء الصور ويجرى حوار حول عناصر المنظر وفوائد كل منها.

منـظـــر



٦٨

٥ ـ يقرأ التالميذ والتلميذات الكلمات ويكتبون حروف العين والغين والهاء بأشكالها في كل كلمة في الفراغات التي تحتها.

 - �   

َهَتَف    َيْأُخُذُه َيْنَتِبُه   َيْهُرُب  

َيْزَرُع َعِلمَ   َيْعَمُل   َيْقَطُع  

َراِبغ ِدَماغ   ُغاَلم   َيْغِسُل  



٦٩

 - �   

٦ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الحروف الممدودة في المجموعة األولى، ثم ينقالنها ِإلى ما يناسبها من المجموعة الثانية، ثم يكتبانها كاملة ويقرآنها.
٧ ـ يكون التلميذ والتلميذة كلمة من كل مجموعة من الحروف، ثم يكتبانها.

 ِلـب
 ِلـم
 ِهـم
 ِقـد

َعـا
َفـا
َرا

َغـا
 - �   

ب ي ل ع ي هـ ن ت ب   ي ع ز ر   غ ي د ل  



٧٠

عـ  ع  ـعـ  ـع  غـ  غ  ـغـ  ـغ  هـ  ـهـ   ـه  ه

٨ ـ يمرر القلم على الحروف الباهتة مرة واحدة، ثم تكتب مع االستفادة من اتجاه األسهم.

 - �   



٧١

ـ          ـُغو      ُص                   َيُغوُص َي َيُغوُص
َيْلَعُب
َيْفَهُم
َهاِتف
َيْصُبُغ
َتْغُرُب

 - �   

٩ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات ويحلالنها ِإلى حروفها، ثم يكتبانها كاملة وفق المثال.       ١٠ـ يتعرف التلميذ والتلميذة الحرف الممدود ويكتبانه مع حرف المد وفق المثال.

ِتين َعام        ِفيل   َغَزال   ُعْصُفور     َهاِتف  
 - 10   

َزا



٧٢

١١ـ يقرأ التلميذ والتلميذة احلروف على أزرار اهلاتف وهي متثل تية اإلسالم )سالم عليكم(، ثم يكتبانها يف الفراغ املستطيل تتها. ويوجه املعلم واملعلمة التالميذ والتلميذات ِإليها مع ابتداء املكاملة أو الرد عليها.

 - 11   



٧٣

 - 12   

١٣ ـ يقرأ التلميذ والتلميذة الكلمات ويرتبانها ليكونا منها جملة في كل سطر، ثم يكتبانها.

َصلَّْيُت َمَع َأِبي ِفي َمْسِجِدَنا.
َأَنا ُأَصلِّي ُكلَّ َيْوم َخْمَس َصَلَوات.

َأَنا َأْعُبُد اللَّـَه َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه.

َأْقـَرُأ :

 - 13   

د          َيْكُتُب         َيْقَرُأ            َو  ُمَحمَّ

ُتفَّاح           َلِذيذ          َمْزَرَعِتَنا            ِفي

َأَنا            ِباَلِدي            ُأِحبُّ



٧٤

١٤ـ يقرأ التلميذ والتلميذة العبارة ويمثالنها.     ١٥ـ يذكر التالميذ والتلميذات كلمات تشتمل على الحروف التي درسوها في هذه المجموعة في مختلف مواقعها وأصواتها.
١٦ـ يختار المعلم والمعلمة الكلمات من التدريب )١٢(، ثم يكتبانها في السبورة ويدربان التالميذ والتلميذات على قراءتها، ثم يمليانها إمالء منظوًرا.

 - 1�   

اَلُم َعَلْيُكْم. . َأَنا َأُردُّ َوَأُقوُل : السَّ َهاِتُف َبْيِتَنا َيِرنُّ
ُث. َأَتَكلَُّم َمَعُه ِبَأَدب، ُثمَّ ُأَودُِّعُه َوأْشُكُره. َأْسَتِمُع ِإىَل َمْن َيَتَحدَّ

   �1 - َنَشاطٌ ُلَغِوّيٌ:

   �1 - ِإْماَلءٌ َمْنُظورٌ:



٧٥

اْلَفْتـَحُة   1 -  َأْقَرُأ اْلُحُروَف اْلِهَجاِئيََّة، ُثمَّ َأْكُتُبَها: 
مراجعة الحروف الهجائية

َأ   َب   َت   َث   َج    َح    َخ   َد   َذ   َر   َز   َس   َش   َص

َض   َط   َظ   َع   َغ    َف    َق   َك   َل   َم   َن   َهـ   َو   َي

اْلَكْسَرُة
ِإ   ِب   ِت   ِث   ِج    ِح    ِخ   ِد   ِذ   ِر   ِز   ِس   ِش   ِص

ِض   ِط   ِظ   ِع   ِغ    ِف    ِق   ِك   ِل   ِم   ِن   ِهـ   ِو   ِي



٧٦

ُة مَّ الضَّ

ُأ   ُب   ُت   ُث   ُج    ُح    ُخ   ُد   ُذ   ُر   ُز   ُس   ُش   ُص

ُض   ُط   ُظ   ُع   ُغ    ُف    ُق   ُك   ُل   ُم   ُن   ُهـ   ُو   ُي



٧٧

َأْقـَرُأ اْلُحـُروَف ِبَأْسَماِئَها:   2 - 

ا
َأِلفٌ

ب
َباءٌ

ت
َتاءٌ

ث
َثاءٌ

ج
ِجيمٌ

ح
َحاءٌ

خ
َخاءٌ

د
َدالٌ

ذ
َذالٌ

ر
َراءٌ

ز
َزاّيٌ

س
ِسينٌ

ش
ِشينٌ

ص
َصادٌ

ض
َضادٌ

ط
َطاءٌ

ظ
َظاءٌ

ع
َعْينٌ

غ
َغْينٌ

ف
َفاءٌ

ق
َقافٌ

ك
َكافٌ

ل
اَلمٌ

م
ِميمٌ

ن
ُنونٌ

هـ
َهاءٌ

و
َواوٌ

ي
َياءٌ



٧٨

١٩ ـ يكتب التلميذ والتلميذة كل حرف بأصواته األربعة على نمط الحرف األول مضبوًطا بالشكل.

 - 3   

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ

َأ    ِإ       ُأ            ْأ

ج                 ح              خا    ب         ت               ث



٧٩

َد    ِد       ُد           ْد د
ذ
ر
ز

س
ش
ص
ض

س              ش              ص             ض د               ذ              ر             ز



٨٠

ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك

ُط    ْط َط    ِط          

ف                ق             كط       ظ          ع      غ



٨١

ل
م
ن
هـ
و
ي

َل    ِل       لُ    ْل

ل           م                ن               هـ                و              ي



٨٢

َأْكُتُب اْلُحُروَف اْلِهَجاِئيَة ُمَرتََّبة :   � - 



٨٣

الصفحةالموضوعالصفحةالموضوع

مقدمة

المجموعة األولى )ا د ذ ر ز(

المجموعة الثانية )ط ظ و(

المجموعة الثالثة )ب ت ث ي(

المجموعة الرابعة )ج ح خ(

٤

٥

١٣

٢١

٣١

المجموعة الخامسة )س ش ص ض(

المجموعة السادسة )ف ق ك ل م ن(

المجموعة السابعة )ع غ هـ(

مراجعة الحروف الهجائية

٤١

٥٣

٦٥

٧٥-٨٢

فـهــرس الكتاب



والحمد لل أواًل وآخًرا. وصلى الل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


