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التحية 4

يستمع ويحدد الوحدة الصوتية 

.                  للحروف العربية

.     1،2،3يتعرف األرقام العربية 

     يتعرف األفعال المستخدمة 

-قف - اغلق - افتح  )داخل الصف 

(أنظر- اسمع -  اجلس 

 يتعرف األرقام العربية 

1،2،3               .

يتعرف األفعال المستخدمة 

اغلق - افتح  )داخل الصف 

- اسمع - اجلس - قف - 

.(أنظر ورق عمل يراعي الفروق الفردية

بطاقات       -فيديو- عرض تقديمي

التعاون- التفكير النقدي - األمانة  3 إلى 1اكتب األعداد من 

ألوان 4

يتعرف األحرف العربية أ، ب، ت، 

ث، يكتب كتابة صحيحة حروفاً، 

متحركاً من اليمين إلى اليسار أ، 

.                           ب، ت، ث

.   يتعرف أسماء األلوان الستة

يكتب كتابة صحيحة حروفاً، 

متحركاً من اليمين إلى 

.        اليسار أ، ب، ت، ث

                      يتعرف 

.أسماء األلوان الستة اختبار قصير

بطاقات المفردات- عرض تقديمي 

التعاون- التفكير النقدي - األمانة  .اكتب أسماء األلوان الستة التي تعلمتها

المشاعر 4

يتعرف الحروف العربية ج، ح، 

.خ، د

. يلفظ صيغة السؤال ب كم

 ) يتعرف صفات وكلمات جديدة 

        (خائف-سعيد-حزين-خجول

درهم،  )يتعرف العمالت الشهيرة 

.(دينار، روبية، دوالر

 

  يتعرف صفات وكلمات 

-سعيد-حزين-خجول )جديدة 

يتعرف         (خائف

درهم،  )العمالت الشهيرة 

.(دينار، روبية، دوالر ورق عمل يراعي الفروق الفردية

عرض تقديمي- فيديو 

التعاون- التفكير النقدي - األمانة 

.اكتب أسماء بعض العمالت الشهيرة 

أرقام 4

يتعرف الحروف العربية د، ر، ز، 

.س

.5 إلى 1 يتعرف األرقام من 

يتعرف على الصفات سريع، 

.                         سمين، سعيد

   يسأل عن العدد ب كم، كم العدد؟

يتعرف على الصفات سريع، 

.                  سمين، سعيد

          يسأل عن العدد ب 

.كم، كم العدد؟ اختبار قصير

بطاقات المفردات- عرض تقديمي 

التعاون- التفكير النقدي - األمانة  .5 إلى 1اكتب األرقام من 

أشكال 4

.           يتعرف أسماء األشكال

.        هذه في جملة/ يستخدم هذا 

يميز ويستمع للحروف ش، ص، 

.ض، ط

 

.هذه في جملة/ يستخدم هذا  ورق عمل يراعي الفروق الفردية

بطاقات المفردات- عرض تقديمي 

التعلم التعاوني- الصدق - التسامح 

.يكتب أسماء األشكال

األسرة 4

.  يتعرف أسماء األسرة 

. يكتب جمالً مستخدماً األلوان

. يستمع ويميز بين أسماء األسرة

.يستخدم أنا أحب في جمل مفيدة

 

يستمع ويميز بين أسماء 

.األسرة

يستخدم أنا أحب في جمل 

مفيدة اختبار قصير

.صور معبرة عن الوحدة

التعلم التعاوني- الصدق - التسامح  .ارسم في الدفتر أسرتك واكتب أسمائهم

الجسم

.يتعرف أعضاء الجسم

. يعدد أعضاء الجسم 

 يستخدم أعضاء الجسم مع الحواس 

.الخمسة إلنشاء جمل

.يستخدم أعضاء الجسم مع الحواس الخمسة إلنشاء جمل يتعرف بعض أنواع الطعام  ورق عمل يراعي الفروق الفردية بطاقات المفردات- عرض تقديمي  .ارسم أعضاء الجسم واكتب اسم كل عضو

الطعام

يعدد أنواع الطعام المختلفة 

.المذكورة

ال لإلجابة عن /  يستخدم نعم 

.األسئلة

. يحدد أنواع الطعام المفضلة لديه يعدد أنواع الطعام المختلفة المذكورة اختبار قصير بطاقات المفردات- عرض تقديمي 

.اكتب أنواع الطعام المفضلة لديك

July

August

المهن 4

.يميز بين أصوات األحرف

. يتعرف على أنواع المهن المختلفة

ورق عمل يراعي الفروق الفردية يتعرف على أنواع المهن المختلفة بطاقات المفردات- عرض تقديمي  التعلم التعاوني- الصدق - التسامح 

.ارسم بعض المهن واكتب اسم كل مهنة

كيف يستفيد الجسم 

من القفز والركض 

كاألرنب؟

فكر في تمارين 

رياضية جديدة 

هل هناك حيوان 

أيضاً يمكنه القفز 

كاألرنب؟ من هو؟ 

هل يشبه هذا 

الحيوان األرنب؟

أيام األسبوع 4

.يتعرف على أيام األسبوع

 يميز بين الحركات الطويلة 

.والقصيرة

. يكتب أيام األسبوع بالترتيب

 

.يكتب أيام األسبوع بالترتيب اختبار قصير عرض تقديمي-اسطوانة نص االستماع التعلم التعاوني- الصدق - التسامح 

اصنع جدوالً دراسياً يتضمن أيام األسبوع

اذكر فاكهة تبدأ 

بحرف الباء؟

ما هي فوائد 

البرتقال؟

هل تطير البطة؟

ماذا يسمى صغير 

البطة؟

هل تستطيع البطة 

السباحة؟

(أ)األرنب  4

.(أ)يتعرف الحروف العربية 

 يلفظ كلمات تعلمها باستخدام 

التنغيم والنبر الصحيحين مثل أنا 

.أحب، وأنا ال أحب

 يكتب كتابة صحيحة حروفاً، 

متحركاً من اليمين إلر اليسار، 

.بمواضعه (أ)حرف 

 يتعرف المفردات الجديدة التي بها 

حرف األلف

يكتب كتابة صحيحة حروفاً، 

متحركاً من اليمين إلر 

.بمواضعه (أ)اليسار، حرف 

 يتعرف المفردات الجديدة 

التي بها حرف األلف ورق عمل يراعي الفروق الفردية عرض تقديمي- فيديو  التعلم المستقل- التعاون - االحترام 

.اكتب بعض الكلمات التي تحوي حرف األلف

ماذا لو ضاع منك مفتاح المنزل كما حدث مع التمساح؟ كيف تتصرف؟إذا أتيحت لك الفرصة لتقديم النصائح للتمساح لكس ال يضيع مفتاح المنزل مرة أخرى، ماذا تقول له؟

April 5

May

June

SUMMER VACATION 

September



(ب)البطة 4

يتعرف الحروف العربية ، 

.(ب)حرف

 يلفظ كلمات تعلمها باستخدام 

التنغيم والنبر الصحيحين مثل أنا 

.              هذه، الدفتر، القلم/ هذا

                    يتعرف كلمات 

.جديدة بها حرف الباء

يتعرف كلمات جديدة بها 

.حرف الباء اختبار قصير بطاقات مصورة-عرض تقديمي  التعلم المستقل- التعاون - االحترام  .اكتب بعض الكلمات التي تحوي حرف الباء

تخيّل أن الثعلب 

التقى بالتمساح 

والتنين والثعبان، 

كيف سيكون 

الحوار؟

ما هي الصفة التي 

تطلق على 

الشخص الذي ال 

يهتم باآلخرين؟

هل الثعلب مكار؟ 

احكي لي قصة 

تعرفها عن الثعلب 

.المكار

هل صفة المكر 

حسنة أم سيئة؟

(ت)التمساح  4

يتعرف الحروف العربية ، 

.(ت)حرف

 يلفظ كلمات تعلمها باستخدام 

التنغيم والنبر الصحيحين مثل أنا 

هذه،                              / هذا

     يتعرف كلمات جديدة بها 

.                           حرف التاء

   يكتب كتابة صحيحة حروفاً، 

متحركاً من اليمين إلر اليسار، 

.بمواضعه (ت)حرف 

يتعرف كلمات جديدة بها 

.حرف التاء ورق عمل يراعي الفروق الفردية عرض تقديمي- فيديو  التعلم المستقل- التعاون - االحترام 

.اكتب بعض الكلمات التي تحوي حرف التاء

.تخيل أنك في الجمعية أو في محل البقالة، و زميلك البائع وأنت المشتري، تحدث باستخدام حرف الجيم

بماذا يلقب الجمل؟ 

ولماذا؟

ما هي الميزة التي 

يختص بها الجمل 

دوناً عن بقية 

الحيوانات؟

(ث)الثعلب  4

يتعرف الحروف العربية ، 

.(ث)حرف

 يلفظ كلمات تعلمها باستخدام 

التنغيم والنبر الصحيحين مثل أنا 

هي،                              / هو

     يتعرف كلمات جديدة بها 

.                           حرف الثاء

   يكتب كتابة صحيحة حروفاً، 

متحركاً من اليمين إلر اليسار، 

.بمواضعه (ث)حرف 

 يتعرف كلمات جديدة بها 

.                   حرف الثاء

           يكتب كتابة 

صحيحة حروفاً، متحركاً 

من اليمين إلر اليسار، حرف 

.بمواضعه (ث) اختبار قصير عرض تقديمي- فيديو  .اكتب بعض الكلمات التي تحوي حرف الثاء

(ج)الجمل  4

يتعرف الحروف العربية ، 

.(ج)حرف

 يلفظ كلمات تعلمها باستخدام 

التنغيم والنبر الصحيحين مثل أبي، 

.                    أمي، أخي، أختي

               يتعرف كلمات جديدة 

.                      بها حرف الجيم

        يكتب كتابة صحيحة حروفاً، 

متحركاً من اليمين إلر اليسار، 

.بمواضعه (ج)حرف 

يتعرف كلمات جديدة بها 

.                  حرف الجيم

            يكتب كتابة 

صحيحة حروفاً، متحركاً 

من اليمين إلر اليسار، حرف 

.بمواضعه (ج) ورق عمل يراعي الفروق الفردية عرض تقديمي- فيديو  التعلم التعاوني- الصدق - التسامح  .اكتب بعض الكلمات التي تحوي حرف الجيم

تحدث عن الحوت 

هل . في ثالثة جمل

تحبه أم ال؟

أين يعيش؟ ماذا 

نأخذ من الحوت؟

هل تستطيع تقليد 

صوت الحوت؟

هل تستطيع 

السباحة؟

اذكر موقف حدث 

.معك وأنت تسبح

مراجعة 4

.يكتب الحروف التي تعلمها

 يطبق قواعد خط النسخ عند متابة 

.الكلمات

 يستخدم أفكاره وأفكار اآلخرين 

.ليخطط و يطور أفكاراً قابلة للكتابة

.يكتب الحروف التي تعلمها

 يطبق قواعد خط النسخ عند 

يستخدم .* متابة الكلمات

أفكاره وأفكار اآلخرين 

ليخطط و يطور أفكاراً قابلة 

.للكتابة

ورق عمل يراعي الفروق الفردية بطاقات المفردات- عرض تقديمي  التعلم التعاوني- الصدق - التسامح  استخدم كلمات تحوي حرف الخاء. تخيل أنك خبّاز، تحدث عن أنواع المخبوزات المفضلة لديككيف نصنع ُعقد للرقبة؟ ما هي األدوات التي نحتاجها؟ ما هي الخطوات؟

(ح)الحوت  4

يتعرف الحروف العربية ، 

.(ح)حرف

 يلفظ كلمات تعلمها باستخدام 

التنغيم والنبر الصحيحين مثل 

.                       أعضاء الجسم

            يتعرف كلمات جديدة بها 

.                          حرف الحاء

    يكتب كتابة صحيحة حروفاً، 

متحركاً من اليمين إلر اليسار، 

.بمواضعه (ح)حرف 

يتعرف كلمات جديدة بها 

.                  حرف الحاء

            يكتب كتابة 

صحيحة حروفاً، متحركاً 

من اليمين إلر اليسار، حرف 

بمواضعه (ح) اختبار قصير بطاقات المفردات- عرض تقديمي  التعلم التعاوني- الصدق - التسامح  .اكتب بعض الكلمات التي تحوي حرف الحاء

هناك نوعان من 

الدببة، ما هما؟

أين يعيش الدب 

القطبي؟

أين يعيش الدب 

اإلستوائي؟

ما الفرق بينمهما؟

هل تستطيع تقليد 

صوت الذئب؟

هل رأيت ذئب من 

قبل؟

هل الذئب حيوان 

أليف أم مفترس؟

 كيف تتصرف إذا 

واجهت ذئب؟

(خ)الخروف 

يتعرف الحروف العربية ، 

.(خ)حرف

 يلفظ كلمات تعلمها باستخدام 

التنغيم والنبر الصحيحين مثل 

.                                 ال/نعم

  يتعرف كلمات جديدة بها حرف 

.                              الخاء

يكتب كتابة صحيحة حروفاً، 

متحركاً من اليمين إلر اليسار، 

يتعرف كلمات جديدة بها حرف الخاء.                                   ال/ يلفظ كلمات تعلمها باستخدام التنغيم والنبر الصحيحين مثل نعم.بمواضعه (خ)حرف  ورق عمل يراعي الفروق الفردية التعلم التعاوني- الصدق - التسامح  .اكتب بعض الكلمات التي تحوي حرف الخاء

(ذ/د)الدب والذئب  4

يتعرف الحروف العربية ، 

.(ذ/د)حرف

 يلفظ كلمات تعلمها باستخدام 

التنغيم والنبر الصحيحين مثل أنا، 

.                      أنَت، أنِت، نحن

             يتعرف كلمات جديدة 

.              بها حرف الدال والذال

                يكتب كتابة صحيحة 

حروفاً، متحركاً من اليمين إلر 

.بمواضعه (ذ/د)اليسار، حرف 

يلفظ كلمات تعلمها باستخدام 

التنغيم والنبر الصحيحين 

.    مثل أنا، أنَت، أنِت، نحن

                               

يتعرف كلمات جديدة بها 

حرف الدال والذال اختبار قصير التعاون- التفكير النقدي - األمانة  .اكتب بعض الكلمات التي تحوي حرف الدال والذال

مراجعة 5

.يكتب الحروف التي تعلمها

 يطبق قواعد خط النسخ عند متابة 

.الكلمات

 يستخدم أفكاره وأفكار اآلخرين 

.ليخطط و يطور أفكاراً قابلة للكتابة

.يكتب الحروف التي تعلمها

 يطبق قواعد خط النسخ عند 

.متابة الكلمات

 يستخدم أفكاره وأفكار 

اآلخرين ليخطط و يطور 

.أفكاراً قابلة للكتابة ورق عمل يراعي الفروق الفردية بطاقات للمفردات والتراكيب التعاون- التفكير النقدي - األمانة 

WINTER VACATION ِصف لي الزرافة؟ اذكر فاكهة بحرف 
ما ِصفات  من هو الشبل؟ 

December

October

November

September



(ز/ر)الريم والزرافة  4

يتعرف الحروف العربية ، 

.(ز/ر)حرف

 يلفظ كلمات تعلمها باستخدام 

التنغيم والنبر الصحيحين مثل أنا، 

.          أنَت، أنِت، نحن، هو، هي

                         يتعرف 

كلمات جديدة بها حرف الراء 

.                              والزاي

يكتب كتابة صحيحة حروفاً، 

متحركاً من اليمين إلر اليسار، 

. يتعرف كلمات جديدة بها حرف الراء والزاي. يلفظ كلمات تعلمها باستخدام التنغيم والنبر الصحيحين مثل أنا، أنَت، أنِت، نحن، هو، هي.بمواضعه (ز/ر)حرف  اختبار قصير عرض تقديمي- فيديو التعاون- التفكير النقدي - األمانة  .اكتب بعض الكلمات التي تحوي حرف الراء والزاي

(س،ش)السنجاب والشبل  4

يتعرف الحروف العربية ، 

.(ش/س)حرف

 يلفظ كلمات تعلمها باستخدام 

التنغيم والنبر الصحيحين مثل افتح 

- اسمع - أغلق الكتاب - الكتاب 

.                                  انظر

 يتعرف كلمات جديدة بها حرف 

.                        السين والشين

      يكتب كتابة صحيحة حروفاً، 

متحركاً من اليمين إلر اليسار، 

.بمواضعه (ش/س)حرف 

 يلفظ كلمات تعلمها 

باستخدام التنغيم والنبر 

الصحيحين مثل افتح الكتاب 

- اسمع - أغلق الكتاب - 

.                          انظر

         يتعرف كلمات 

جديدة بها حرف السين 

.والشين ورق عمل يراعي الفروق الفردية بطاقات للمفردات والتراكيب التعاون- التفكير النقدي - األمانة  .اكتب بعض الكلمات التي تحوي حرف السين والشين

1st week  (ص)الصوص الصغير 4

يتعرف المتعلم على مواضع 

.الحروف العربية من ً إلى ظ

 يتعرف المتعلم على داللة 

يحاكي المتعلم جملتين .  هذه/هذا

.عن الصوص الصغير

 يتعرف المتعلم على داللة 

يحاكي المتعلم .  هذه/هذا

جملتين عن الصوص 

.الصغير فيديو- عرض تقديمي  التفكير الناقد- التعلم التعاوني - التراث  .اكتب بعض الكلمات التي تحوي حرف الصاد

4th week مراجعة 4

يكتب نصوصاً بسيطة في 

.موضوعات وصفية مألوفة

يطبق قواعد اإلمالء وأسسه * 

.بتناسق عند الكتابة

يستخدم أفكاره وأفكار اآلخرين * 

.ليخطط و يطور أفكاراً قابلة للكتابة

ورق عمل يراعي الفروق الفردية بطاقات- عرض تقديمي التفكير الناقد- التعلم التعاوني - التراث 

1st week مراجعة 4

يكتب نصوصاً بسيطة في 

.موضوعات وصفية مألوفة

يطبق قواعد اإلمالء وأسسه * 

.بتناسق عند الكتابة

يستخدم أفكاره وأفكار اآلخرين * 

.ليخطط و يطور أفكاراً قابلة للكتابة

ورق عمل يراعي الفروق الفردية بطاقات للمفردات والتراكيب التفكير الناقد- التعلم التعاوني - التراث 

2nd week 

3rd week 

4th week 

February

ANNUAL EXAMINATION 2020-21

March

January




