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اإلجراءات

المقترحة

لتنفيذ

خطة عالجية



: تعريف اخلطة العالجية

املعلمة هباهي جمموعة من اجلهود واإلجراءات الرتبوية اليت تقوم
العلمي من أجل االرتقاء مبستوى أداء التلميذة ذات التحصيل

.املنخفض ويتم تنفيذ تلك اجلهود بصورة فردية

:  الربنامج الزمين لتنفيذ اخلطة العالجية
وية ومدة هو حتديد اتريخ البدء يف تنفيذ اإلجراءات الرتب
.  ة خالهلااستمرارها ومراحلها والظروف اليت سيتم تنفيذ اخلط

متى يتم تنفيذ اخلطة العالجية؟ 
. يتم تنفيذ اخلطة العالجية عند ظهور تعثر لدى التلميذة يف مهارة أساسية أو أكثر



األوليةفيالصفوفاإلجراءات املقرتحة ملتابعة التلميذات ذوات التحصيل العلمي املنخفض 

:  التخطيط/ أوالا 
:  التشخيص اجليد من خالل•
التلميذة معلومات حول سلوك+ من سجل املعلومات الشامل )مجع املعلومات عن التلميذة •

(  االنفعايل واالجتماعي والصحي
(  ارات األساسية أوالا الرتكيز على امله) حتديد مواد الضعف واملهارات املتعثرة فيها التلميذة •
.حتديد االحتياجات الفعلية للتلميذة •

القوة لديها بدالا من عليك أخيت املعلمة أن تتبعي احتياج التلميذة الفعلي لتبين على نقاط
.  الوقوف على نقاط الضعف دون عالج

لتقدم يف اطالع األهل على اخلطة والتواصل مع املنزل طوال تنفيذ اخلطة ملعرفة مدى ا•
ت معينة، أو طريقة تدريبا)مستوى التلميذة وتعريف األهل ابلدور املطلوب منهم لنجاح اخلطة 

(  استذكار، هتيئة اجلو للتلميذة والدعم النفسي املتواصل
جلنة التوجيه اطالع جلنة التوجيه واإلرشاد على اخلطة العالجية والتوقيع عليها من قبل•

رفع مستوى واإلرشاد وتفعيل دور اللجنة من خالل تبادل اآلراء والبحث عن طريقة جمدية ل
لجنة من ذوات السيما وأن أعضاء الهباالتلميذة مبا يتناسب واحتياجاهتا والظروف اخلاصة 

فالشك ( ساندة  معلمة املادة ،املديرة، املساعدة ، املرشدة الطالبية، معلمة م) اخلربة الرتبوية 
.  أن تبادل اآلراء يثمر عمالا جيداا ابلتأكيد

نود اخلطة وما أمثر منها تدوين اخلطة املناسبة للتلميذة بعد وضعها كتابياا حىت ميكن مراجعة ب•
د ويساعد على أو استبدال ما مل تظهر نتيجته فالعمل وفق خطة مرسومة يوفر الوقت واجله

.  الرتكيز يف التنفيذ
إمكانية زايدة ) ك وضع برانمج زمين لتنفيذ اخلطة املدونة مع ضرورة توفر عامل املرونة يف ذل•

اصل للهدف املنشود حىت يتم التو ( الوقت لتنفيذ اخلطة، أو التكثيف يف عدد مرات التدريب
.  وهو إتقان التلميذة للمهارة املطلوبة

وعها مبا يساعد على حتديد الوسائل املناسبة لتدريب التلميذة ولنوع الضعف وتوفريها وتن•
.  التعلم ابحلواس

الواجب توفرها تصميم أوراق العمل املناسبة لتدريب التلميذة على املهارة مع مراعاة الشروط•
 الكلمات، كرب حجم اخلط، قلة املعلومات ، مناسبة املسافات بني)يف أوراق العمل اجليدة 

ث الرتتيب ووضح تزويدها برسوم وإشارات ورمز مناسبة، توفر عنصر اجلاذبية يف الورقة من حي
(.  اخلطوط والرسوم واأللوان

خلطة العالجية تبعاا اختيار الطريقة املناسبة للتعامل مع التلميذة داخل احلصة وأثناء تنفيذ ا•
.  ملتابعة داخل احلصةالحتياجاهتا النفسية واالجتماعية والصحية واالنفعالية مع الرتكيز على ا



ىت تزداد ثقة التلميذة شعار التلميذة ابألمن النفسي واالحتواء وتكثيف التعزيز مهما قلت بوادر التقدم حإ•
.  بنفسها واالستمرار يف التعزيز اإلجيايب والتغذية الراجعة اجليدة للتلميذة

كها مع ورقة العمل استخدام أسلوب املتابعة الفردية للتلميذة عند التدريب وعدم إشعارها ابإلحباط برت •
.  دون توجيه أو مساعدة على الفهم السليم للمطلوب منها

تطلبات املهارة ترتبط التدرج يف تدريب التلميذة على إتقان املهارة احملددة من السهل إىل الصعب وتبعاا مل•
املهارة السابقة بقائمة من املهارات اليت تساعد على إتقاهنا 

لت من جهود وإذا حصل إخفاق يف تلك املهارات فلن تتمكن التلميذة من إتقان املهارة العليا مهما بذ
.  فالبد من إتقان املهارات التالية حىت حيدث التقدم

ف يف أشكاله تلمس احلرف، مساع صوت احلرف ، رؤية احلر )ضرورة استخدام حواس التلميذة يف التعلم •
...(  املختلفة، الفك والرتكيب للكلمات، تشكيل احلرف ابلصلصال، 

.  استخدام الوسائل املعينة املناسبة وأوراق العمل والتنويع فيها•
ب والرتفيه واحلركة التنوع يف طرق التدريس واألنشطة واستغالل خصائص النمو يف هذه السن وميلها للع•

ملهارات املطلوبة من من خالل تنفيذ األلعاب اللغوية واحلركية والقصص واألانشيد واحلوار يف التدرب على ا
.  أجل زايدة تفاعل التلميذة

شتتات وزايدة مراعاة االختيار اجليد للمكان والزمان املناسب عند تدريب التلميذة وذلك إببعادها عن امل•
.  عامل الرتكيز لديها ابلتنسيق مع جلنة التوجيه واإلرشاد من أجل ذلك

ىت تتمكن املعلمة من وفق الربانمج الزمين املعد لتنفيذ اخلطة مع تدوين اتريخ تنفيذ النشاط حالتمشي•
.  ة والزمن احملددمعرفة مدى تقدم التلميذة ومقارنة أدائها السابق ابلالحق وتوافق ذلك مع اخلطة املقرتح

طة العالجية االحتفاظ جبميع أوراق العمل واألنشطة املساندة للتلميذة واليت نفذت خالل فرتة اخل•
خلطة داخل امللف وختصيص ملف هلذا الغرض وميكن تسميته ابمللف الرتاكمي مثالا ووضع كل ما خيص ا

رآة صادقة للجهود املتبعة حىت ميكن تفقده بني احلني واآلخر من مجيع أعضاء جلنة التوجيه واإلرشاد ويعترب م
.  وملستوى التلميذة عند االجتماع بوالدة التلميذة أو لكل من يشرف على التقومي

.  لعناية املكثفة ابلتلميذ املستهدفة ابخلطة العالجية داخل احلصةا
ا  :  المتابعة والتقويم/ ثالثا

ديد ما مت إتقانه من متابعة مستوى تقدم التلميذة يف إتقان املهارة من خالل األنشطة وأوراق العمل وحت•
تثبيت ما مت من املهارة بنهاية كل حصة عالجية حىت يتم البناء على نقاط القوة يف احلصة القادمة و 

.  تقدم
مرار فيها اطالع جلنة التوجيه واإلرشاد على مدى تقدم التلميذة من أجل تعديل اخلطة أو االست•

ة للوقوف على وحضور زايرات صفية من قبل املديرة واملساعدة أو املشرفة الفنية واملرشدة الطالبي
(  ابعة داخل الصفابستخدام  بطاقة مت. ) مستوى التلميذة داخل احلصة وأثر اخلطة على تقدم التلميذة

.  التواصل مع املنزل من أجل معرفة مدى تقدم التلميذة ملساعدهتا على التقدم•
..(  فيةأنشطة، أوراق عمل، واجبات، مالحظات، مشاركة ص)التنويع يف أدوات التقومي من خالل •
املساعدة إذا احتاجت االستمرار يف متابعة التنفيذ ملدة شهر من وضع اخلطة قبل حتويلها إىل الربامج•

.  لذلك



ماذا بعد المتابعة؟ 

:يتم تقويم وضع التلميذة وفقاً للحاالت التالية

إذا أتقنت التلميذة املهارة املطلوبة •
.  تتوقف اخلطة العالجية•
.  استمرار تكثيف االهتمام ابلتلميذة داخل احلصة حىت ال يعود الضعف•
إذا كانت لدى التلميذة أكثر من مهارة حتتاج إىل إتقان •
.  يتم االنتقال إىل املهارة األخرى تبعاا للتدرج من السهل إىل الصعب•
.  الرتكيز على املهارة اليت أتقنتها التلميذة حديثاا حىت يستمر التقدم•
إذا مل يظهر حتسن يف مستوى التلميذة •
.  يتم تعديل اخلطة بعد حتديد مواطن القصور يف اخلطة•
.  يتم البدء يف اخلطة البديلة بعد معرفة أسباب اإلخفاق لتجنبها•
إذا مل يظهر حتسن بعد مرور شهر من التدريب وفق اخلطة املعدة •
.  ساندةحتول التلميذة لدراسة حالتها منن قبل املرشدة الطالبية هبدف حتويلها إىل الربامج امل•
.  اطالع املشرفة الرتبوية لتوجيه وإرشاد الطالبات بوضع التلميذة الختاذ الالزم•

مرفــــــــقات
.  نموذج استمارة تشخيص وعالج•

.  نموذج خطة عالجية •

.  قائمة بوسائل مقترحة لتدريب التلميذات على إتقان المهارات•



وسائل مقرتحة لتدريب التلميذات على إتقان املهارات
.  بطاقات مفرغة للحروف •
.  بطاقات للحروف من خامة خشنة لتتلمسها التلميذة كالصنفرة أو اجلوخ•
.  بطاقات مصورة•
.  تلوين احلروف املرسومة خبط كبري•
.بطاقات مقسمة تقوم التلميذة بتجميعها لتكون شكل احلرف •
صحون الرمل لرسم احلروف •
.  البطاقات الشفافة لوضعها فوق احلرف ومن مث نسخة لتحسني اخلط•
.  بطاقات احلرف الناقص مزودة لصورة ملدلول الكلمة املطلوبة•
خل الصندوق صندوق احلركات لتصنيف الكلمة حسب نوع احلركة من أجل متييز احلركات، ووضعها دا•

.املناسب بعد حتديد نوع احلركة
(اخل..... التاء املربوطة، أو املمدودة )قصص ذات كلمات قليلة مشبعة ابملهارات املطلوبة •
.  بطاقات مكربة للكلمات أو احلروف تقوم التلميذة بنسخها والتدرب على كتابتها•
.األانشيد حول احلروف واحلركات •
.البطاقات اخلاطفة حلفظ احلروف والكلمات •
.  قص احلروف  امللونة ولزقها•
..  استغالل برامج احلاسوب يف تعليم احلروف•
طأ وعدم تكرر عند التدريب على املهارات يفضل استخدام األوراق املغلفة ابلنايلون ليسهل حمو اخل•

.  وجوده أمام  التلميذة وحىت يتكرر التدريب حىت اإلتقان
.ألعاب تفاعلية/ صور /فالشات / عروض مرئية/ استخدام أوراق العمل •



:المدرسة :الصف :اسم الطالبة 

:مادة بعد دراسة مستوى التلميذة لوحظ وجود ضعف لديها في

∕

:المهارات 
ب•

:احتياجات
ب•

:خطة العالج 

:الوسائل المستخدمة 
ب•

استمارة تشخيص وعالج



مكان التدريباملهارات اليت سيتم التدرب عليهااحلصة والزمناليوم والتاريخ

قبل الطابور
احلصة الدراسية
 حصة االنتظار
حصة النشاط
سحةهناية احلصة الثالثة وقبل الف

الفصل

غرفة المصادر

المكتبة

 غرفة

الصعوبات

 المنزل

:  آثر اخلطة على التلميذ
حتسن سريعحتسن بطيءال حتسن يذكر

:  تقومي اخلطة
التوقف عن اخلطة لتقدم التلميذة. االستمرار يف اخلطة ومتديد الفرتة الحتياج التلميذة
تعديل بعض بنود اخلطة تغيري اخلطة كلياا

:  أسباب تغيري اخلطة

:  البنود اليت سيتم استبداهلا•

اواإلرشادلجنة التوجيه •

لمرشدة الطالبية                                               وكيلة الشؤون الطالبية•

/ االسم/                                                                المعلمة                                           االسم

/  التوقيع/                                                              التوقيع/                                          التوقيع

المشرفة الفنية قائدة المدرسة 

/ االسم/                                                                                               االسم

/التوقيع/                                                                                             التوقيع

/  مالحظة

.  مستمرومدى تقدم التلميذة من عدمه بشكلومستجداتهايتم إطالع لجنة التوجيه واإلرشاد بالمدرسة على الخطة مع تبليغ ولي األمر بالخطة •

.ه المناسب لها للتشخيص والتوجيواالرشاددون تقدم تحال إلى وحدة التوجيه االجراءاتفي تنفيذ الخطة وفي حال استنفاذ كافة االستمرايتم •

: البرنامج الزمني لتنفيذ الخطة العالجية
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الضعف
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التعليمية
اإلجراءات العالجية المقترحة

التقويم وأدواته

وأساليبه
نتائج التقويم
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الطالبة 
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قراءة

كوالمشتقرأ نصَا : املعيار
150) عدد كلماته من 

مع مراعاة ( كلمة100–
صحة الوقف وسالمة 

.:الوصل 

.ات قراءة كلمات ثالثية خمتلفة احلرك
 قراءة مجل قصرية حتوي ظواهر لغوية وصوتية.
 (كلمة 40–20)عدد كلماهتا مشكولةقراءة فقرة
 عدد كلماته مشكولقراءة نص

(كلمة 80–70)  
 عدد كلماتهمشكولقراءة نص

(كلمة 150–100)  
 حة حيوي ظواهر لغوية وصوتية قراءة صحيمشكولقراءة نص

.مراعية مواضع الوقف والوصل

أنشطة وتدريبات
قوائم الشطب
سالمل التقدير

املالحظة
أخرى

الوسائل
عروض مرئية

الكتاب املدرسي
صكتب بديلة وقص

بطاقات
أخرى

:األساليب
/  التدريس الفردي

األقران
ة اجملموعات الصغري 

/التعاونية
/حصص التقوية

النمذجة
فصول صعوابت

 التوقف عن اخلطة لتقدم
.                            التلميذة

 د االستمرار يف اخلطة ومتدي
الفرتة الحتياج التلميذة

                                    تعديل بعض بنود اخلطة
 تغيري اخلطة كلياا

مكان /زمن 
التنفيذ

تنفذ اخلطة يف أسبوعني وقابلة للزيادة

الفصل  غرفة الصعوباتغرفة املصادر

املكتبةاملنزل

دور ويل 
األمر يف 
مانم تنفيذ الب 

 تنظيم وقت الطالبة.
 متابعة البمانم  مع املعلمة واملرشدة.
متابعة الواجبات وأوراق العمل  .
 مساعدة الطالبة ابلشرح والتوضيح دون حل الواجبات وأوراق العمل.
 إبالغ املعلمة أبي تقدم ملحوظ أو أي مالحظة.

.منوذج تنظيمي مقرتح  للخطة العالجية



 منوذج لبناء خطة
 

راءةالق: لغيت                                                                     املهارة املستهدفة : املادة 

مع مراعاة صحة الوقف وسالمة ( كلمة100–150) تقرأ نصاَ مشكواًل عدد كلماته من :املعيار 
.الوصل 

اضع الوقف قراءة نص مشكول حيوي ظواهر لغوية وصوتية قراءة صحيحة مراعية مو : املهمة الفرعية 
.والوصل 

: الفئة املستهدفة 
.هذا املعيار حصر الطالبات الاليت ظهر ضعفهن بناء على نتيجة الفرتة التقوميية األوىل يف

:جانب الضعف 
.  عدم متكن الطالبة من القراءة الصحيحة 

: األهداف و النتاجات التعليمية 
( كلمة 100–150) متكني الفئة املستهدفة من قراءة نص مشكول عدد كلماته من : اهلدف العام 

.مع مراعاة صحة الوقف وسالمة الوصل 
(  : التفصيلية )األهداف الفرعية 

.قراءة كلمات ثالثية خمتلفة احلركات •
.قراءة مجل قصرية حتوي ظواهر لغوية وصوتية •
(كلمة 40–20)قراءة فقرة مشكولة عدد كلماهتا •
(كلمة 80–70)  قراءة نص مشكول عدد كلماته •
(كلمة 150–100)  قراءة نص مشكول عدد كلماته •
.لقراءة نص مشكول حيوي ظواهر لغوية وصوتية قراءة صحيحة مراعية مواضع الوقف والوص•

هدفة  ميكن إضافة وحذف أهداف فرعية  حسب الفاقد املهاري لدى الطالبة املست:مالحظة *
.ابخلطة 

إال بعد تصميم األنشطة والتدريبات املنوعة حبسب كل هدف فرعي ،إذ لن تتمكن التلميذة من اتقان املهارة العليا
.االطمئنان إىل اتقان مهارات سابقة



بنك الكلمات واجلمل

اجملردة من الصور

–املدود)بنك اجلمل اليت حتوي 
التاء  –التنوين –التضعيف 

...(.واهلاء –املربوطة واملفتوحة 

كتب ، الكتاب المدرسي 

القصص القصيرة المصورة 

.المضبوطة بالشكل 

رقم اهلدف الفرعي اإلجراء العالجي

(أنشطة وتدريبات )]َكَتَب -قَ َرأَ –َدَرَس –َسَجَد –َدَخَل [.قراءة كلمات ثالثية مجيع  حروفها مفتوحة -(1) 
(أنشطة وتدريبات ) ]ُصِرَف –يَِهُب –ُأُذن –حلََِق –َعِلَم  [. قراءة كلمات ثالثية خمتلفة احلركات  -

(أنشطة وتدريبات )]لَْيل –يَ ْوم –َوْرد –بَ ْيت [. قراءة كلمات ثالثية حتوي السكون -

:مثال . قراءة مجلة قصرية مكونة من ثالث إىل أربع كلمات حتوي ظواهر لغوية وصوتية -(  2)
ةُ َعُروُس اْل بَ ْحِر اأَلْح َمرِ . / الرِ اَيُض َعاِصَمةُ املَْمَلِكة ِ .  / اَيَعاِدلُ َأْحَسْنَت  ُس اْلَمَصاِيفِ الطَّاِئُف َعُرو ./ ِجدَّ
(.احتياجها للخطةحسبإذا ظهر تعثر لدى الطالبة يف ظاهرة معينة جيب التوقف عند ذلك ومعاجلة الفاقد لديها وإضافته *       )

.
.]كلمة 40–20[عدد كلماهتا من ، مشكولةقراءة فقرة -( 3)

(لتصبح حديقة ؟النزرعهامل )إىل ........( يف يوم البيئة العاملي )، من بداية النص 85صمن نص التعاون 

]80–70[عدد كلماته من مشكولقراءة نص -( 4)

]( . الربشومي)الشوكيوالتني ...[إىل ...( طلب املعلم )، من بداية النص 67من نص مصايفنا ص

قراءة نص مشكول عدد كلماته من -( 5)
] 100–150 [

أي نص من الكتاب املقرر 
.





.قراءة الحروف الهجائية وكتابتها التمكن من 

.تعطى نشاطاا مماثالا في المنزل .        *يكون التدريب بالتأكيد على  صوت الحرف وليس مسماه *

اكتبي ما يملى عليك من الحروف 



َث    ثِث  َت   تِت  َب   بِب  أَ  إِ  أ  

َد     ِدد  َخ     ِخخ  َح   ِحح  َج   ِجج  

َس    ِسس  َز      ِزز  َر   ِرر  ذَ    ِذذ  

َط   ِطط  َض  ِضض  َص  ِصص  َش  ِشش  

َف  فِف  َغ   ِغغ  َع    ِعع  ظ  َظ    ظِ 

َم   ِمم  َل    ِلل  َك   ِكك  َق   قِق  

يِي  يَ َو    ِوو  هـَ   هـِهـ  َن   نِن  

 (:الضمة -الكسرة–الفتحة ) ـ التمكن من نطق احلروف وكتابتها حبركاتها الثالث2

 

:اقرئي احلروف

 :اكتيب ما ميلى عليك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.يطلب منها قراءة احلروف  وكتابتها دون ترتيب .   **تقرأ احلروف ومتلى دون ترتيب . *تعطى نشاطاا مماثال يف املنزل *



َث    ثِث  َت   تِت  َب   بِب  أ  إِ أَ 

َد     ِدد  َخ     ِخخ  َح   ِحح  َج   ِجج  

َس    ِسس  َز      ِزز  َر   ِرر  ذَ    ِذذ  

َط   ِطط  َض  ِضض  َص  ِصص  ِشش  َش  

َف  فِف  َغ   ِغغ  َع    ِعع  ظ  َظ    ظِ 

َم   ِمم  َل    ِلل  َك   ِكك  َق   قِق  

يِي  يَ َو    ِوو  هـِهـ  هـَ   َن   نِن  

(:الضمة -الكسرة–الفتحة ) ـ التمكن من نطق الحروف وكتابتها بحركاتها الثالث2

:اقرئي الحروف

.رتيب يطلب منها قراءة احلروف  وكتابتها دون ت.   **تقرأ احلروف ومتلى دون ترتيب . *تعطى نشاطاا مماثال يف املنزل *

:اكتبي ما يملى عليك



ثَاثِي   ث وتَا   تِي   ت وبَا   بِي    ب وإِي  أ وأَا

و وَجا   ِجي   ج  وَحا   ِحي    ح  َدا     ِدي    د وَخاِخي    خ 

وَرا   ِري    رو  ذَا    ِذي    ذ و وَسا    ِسي   س  َزا      زيِ    ز 

َطا   ِطي  ط وَضا  ِضيض وَصاِصيص وَشاِشيش و

فَا  فِي   ف وَغا   ِغيغ وَعا    ِعيع وَظاِظيظ و

واَل    ِلي   ل وِكيك وَكاقَاقِي   ق و َما   ِميم 

وهـَا   هـِي    هـ ونَانِين و يَايِيي وَوا    ِويو 

:ـ التمكن من نطق احلروف وكتابتها باحلركات الطويلة 2

:اكتيب ما ميلى عليك

لة وتكتبها  تقرأ احلروف ابحلركات الطوي. *تعطى نشاطاً مماثال يف املنزل *
.

:اقرئي احلروف



ــــأأـــأأأ

ــببــبـبـب

ــتتــتـتـت

ــثثــثـثـث

ــججــجــجـج

ــححــحــحـح

ــخخــخــخـخ

ــددــدــدـد

ــذذــذذـذ

ــررــررر

ــززــززز

ــسســســسـس

ــششــشــشـش

ــصصــصــصـص

ــضضــضــضـض

ــططــطــطــط

ــظظــظــظـ،ظ

ــععــعــعــع

ــغغــغــغــغ

ــففــفــفــف

ــققــقــقــف

ــككــكــكــك

ــللــلــلــل

ــممــمــمــم

ــننــنــنــن

ــههــهــهــهـ

ــووــووو

ــييــيــيــي

ــــالتمكن من قراءة الحروف بأشكالها المختلفة 

:اقرئي الحروف 



وسط الكلمةأول الكلمةالحرف
آخر الكلمة

متصالَ منفرَدا

:عليكمايملىاكتبي 



َرَزمَ َمَشطَ َدَرسَ 

َصَمتَ بََدأَ نََسجَ 

َوَزنَ قَفَزَ نََجحَ 

قراءة وكتابة كلمات ثالثية جميع حروفها مفتوحة 

-:اقرئي الكلمات 

-:اكتبي ما يملى عليك 



َحَطبَ َحَسبَ َرَملَ 

َحَكمَ َوقَفَ َمَشطَ 

َصَدمَ َسَمحَ َرَسمَ 

" نشاط منزلي " 

قراءة وكتابة كلمات ثالثية جميع حروفها مفتوحة
-:اقرئي الكلمات 

-:اكتبي ما يملى عليك 



ُكتِبَ َسِمعَ ُطِلبَ 

ُكِسرَ فُتِحَ َشِربَ 

ُعِلمَ َحِمدَ فُِهمَ 

قراءة وكتابة كلمات ثالثية  حروفها مختلفة الحركات

-:اقرئي الكلمات 

-:اكتبي ما يملى عليك 



د ِخلَ نَِدمَ َخِسرَ 

ِسمَ ه ِدمَ  َغنِمَ ر 

ِمعَ قَِدمَ لَبِسَ  ج 

" نشاط منزلي " 

قراءة وكتابة كلمات ثالثية حروفها مختلفة الحركات

-:اكتبي ما يملى عليك 

-:اقرئي الكلمات 



ُدِخلَ َنِدمَ َخِسرَ 

َغِنمَ ُرِسمَ ُهِدمَ 

مجُِعَ َقِدمَ لَِبسَ 

قراءة وكتابة كلمات ثالثية حروفها خمتلفة احلركات

:اقرئي الكلمات 

:اكتيب ما ميلى عليك 



ثَْروةَحافِظْ َصْيد

يَْقِصدِمْشِمشأْعلَى

أْحلَىأْبهاأْبَردُ 

قراءة وإمالء كلمات تحتوي على السكون

-:اكتبي ما يملى عليك 

-:اقرئي الكلمات 



أْحَمدُ يَْعِرفُ اْكتََملَ 

أْسعَدُ َمْدَرَستيأنْ 

يَْومالدَّْرسُ تَْقَرأ

" نشاط منزلي " 

قراءة وإمالء كلمات تحتوي على السكون

-:اقرئي الكلمات 

-:اكتبي ما يملى عليك 



ةً  َواِحد  فَواِئد  ُمدَّ

فَ ْهد  يَوم  َصَباَحاً 

َبِهيٍَّةَشاب  َرُجاَلً 

" نشاط منزلي " 

 قراءة وإمالء كلمات حتتوي التنوين

:اقرئي الكلمات 

:اكتيب ما ميلى عليك 



مد بالواومد بالياءمد باأللف

 َ س  ُروعَ ةُ ينَ َمدَ َرةُ َسا

ر  ُسوجُ رة  ثِيكَ فُوَرةُ نَا

َ ر  َجاأَشْ  ت  تُوِضياْلما

قراءة وكتابة كلمات تحتوي على المد

-:اقرئي الكلمات 

-:اكتبي ما يملى عليك 



ال الشمسية و ال القمرية 

:اجراءات التنفيذ

. التعرف على مفهوم الالم الشمسية والالم القمرية   •

. * عرض حروف ال الشمسية وحروف ال القمرية   •

. إلى شمسية وقمرية ) ال ( تصنيف كلمات معرفة بـ •

. على كلمات مجردة منها ونطقها  ) ال ( ادخال •

. بكلمات من ذاكرتها ) ال الشمسية و ال القمرية ( التمثيل على •

). ال ( استخراج  كلمات تحوي على •

. قراءة كلمات تحوي ال الشمسية و ال القمرية •

. كتابة كلمات تحوي ال الشمسية و ال القمرية  •
) تتدرج وتكثف حسب الفقد المهاري .( أنشطة وتدريبات صفية 

. أنشطة وتدريبات منزلية 

التنوين  

:اجراءات التنفيذ 

. التعرف على مفهوم التنوين  •

. التفريق بين النون الساكنة والتنوين •

. تصنيف كلمات منونة معطاة حسب الحركة •

. نطق الكلمات المنونة •

. إدخال التنوين على كلمات معطاة •

. استخراج كلمات منونة بالحركات الثالث من نصوص الكتاب •

. قراءة كلمات منونة بالحركات الثالث •
). تتدرج وتكثف حسب الفقد المهاري .( أنشطة وتدريبات صفية 

.  أنشطة وتدريبات منزلية 
. عرض حروف الالم الشمسية وحروف الالم القمرية للتوضيح وليس من الضروري حفظها 

، "فتى "ياء ، األلف اللينة على صورة" حديقة "التاء المربوطة ( األسماء المنتهية بـ : فيها ألف التنوين التزادالمواضع التي 

" ) ماًء "، همزة قبلها ألف "ملجأ "بألف عليها همزة 



السَّعَاَدة  اْلَمَحبَّة  *اْلقََمر   

تَاء  الدُّب   اْلعََمل  الش ِ

بِيع  الصَّيف  اْلفَنَار   الرَّ

ةالالم الشمسي

كرةْلا

ساءمْلا كتبةمْلا

ر ٍّياضلاعلممْلا رَّسملا

ثَّالثلا صُّورلا

الالم القمرية

 

.الشمسية الالقمرية أو القراءة وكتابة كلمات حتتوي على 
:تقرأ الطالبة الكلمات وتفرق بني الالم القمرية واليت تكتب وتنطق والالم الشمسية اليت تكتب وال تنطق 

احلرف امللون ابألمحر ال ينطق *احلرف امللون ابألخضر ينطق                                   *
. وحروفها أربعة عشر، ويكون  احلرف الذي بعدها متحرًكا ،الالم القمرية هي الم ساكنة تكتب وتلفظ *

.وحروفها أربعة عشر ، واحلرف الذي بعدها يكون مشدًدا ، الالم الشمسية تكتب وال تلفظ *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقرئي الكلمات•



الدَّْرس  اْلَمَشقَّة  البَلَد  

يَام   اْلَمْلعَب  اْلَحْفل  الص ِ

ين  اْلَوَطن  الشَّْعب   الد ِ

اقرئي الكلمات•

 :نشاط منزلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:اكتيب الكلمات



َوْقت  َعام  ُمتَ َفوِ قًا

َعًبا ُمَبكِ ر  َجِدْيد  ُمت ْ

ُيْسر  َسْهل  َمَساءً 

 قراءة وإمالء كلمات حتتوي التنوين

 

 :اقرئي الكلمات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:اكتيب ما ميلى عليك 



مد بالواومد بالياءمد باأللف

قس ورِصيبَ مَ نَا

رب وع  مِليعَ مَ قَا

ده وع  عفِيرَ لَ قَا

" نشاط منزلي " 

قراءة وكتابة كلمات تحتوي على المد

-:اقرئي الكلمات 

-:اكتبي ما يملى عليك 



األلف اللينة 
: اجراءات التنفيذ 

.التعرف على مفهوم األلف اللينة *
(. سما  سلمى )التعرف على رسم األلف اللينة بشكليها  *
.التمثيل على كلمات بها ألف لينة *
. قراءة كلمات تنتهي بألف لينة *
. كتابة كلمات تنتهي بألف لينة *
.  أنشطة وتدريبات صفية *
( تتدرج وتكثف حسب الفقد المهاري )

. أنشطة وتدريبات منزلية 
التضعيف

:اجراءات التنفيذ 
التعرف على شكل الشدة من خالل رسمها بالحركات الثالث *

.والتنوين 

( . التضعيف)التعرف على مفهوم الشدة  *
مضاعفة ً كلمات تحوي حروف تحليل*
التدرب على نطق الحرف المضعف لتمييز صوت الحرف *

.                        مشدد
. استخراج كلمات مضعفة من نصوص الكتاب *
. التمثيل على كلمات مضعفة *
. قراءة كلمات بها حروف مضعفة *
. كتابة كلمات بها حروف مضعفة *
( تتدرج وتكثف حسب الفقد المهاري .  )أنشطة وتدريبات صفية *
. أنشطة وتدريبات منزلية *
ول ساكن ، والثاني من جنسه األالحرف المشدد عبارة عن حرفين *

.ا ًمشدادمتحرك ادغم األول في الثاني فصارا حرًفا واحًدا 



السُّب ورةالن ِداءالطَّائرة

ل قمعل ِميَتَأمَّ تَفَوُّ

ن ِحبُّهمي قَل ِبحتَّى

قراءة وإمالء كلمات تحتوي على التضعيف

-:اقرئي الكلمات 

-:اكتبي ما يملى عليك 



ُكلُّالدَِّراِسيِّالسَّفر

السُّوقالذِّئبَمَجلَّة

الصَُّورُمَتألِّمَيَتَحلَّى

" نشاط منزلي " 

قراءة وإمالء كلمات تحتوي على التضعيف

-:اكتيب ما ميلى عليك 

-:اقرئي الكلمات 



َعلَيهِ َوْرَدات ٍَمْدَرَسة ٌ

َسْمعَه  أَْحَسْنَت حديقة ٌ

عَل َِمة ٌ لََديهِ بََحثْت  م 

قراءة وكتابة كلمات تنتهي بالتاء املفتوحة ،املربوطة ،اهلاء

 :اقرئي الكلمات 

:اكتيب ما ميلى عليك 



َهِذهَذَهبَتْ أْجِهَزةٌ 

نَْحَوه  ت وتٌ َغايَة ٌ

ْرت  َكثَْرة   َمْقعََدهز 

قراءة وكتابة كلمات تنتهي بالتاء املفتوحة ،املربوطة ،اهلاء

 :اقرئي الكلمات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:اكتيب ما ميلى عليك 





:صنفي الكلمات حسب نوع الهمزة / 2

/احترام /   إال /الطبيعة /  إذاعة /   استخدم 

اتصف/ أنت / أصابت / اصطادوا / أحسنت 

همزة القطع                      همزة الوصل

لاستقب إليه        العام أبها

ا تحت همزة القطع/1 :ارسمي دائرة حول همزة الوصل وخطا



مثل( أنطقها  وأكتبها ) : همزة القطع

(أخذ ـــ إبراهيم ـــ ُأم ــ إن)

إذا قرأتها لوحدها:همزة الوصل 

(أنطقها وال أكتبها)

ـ البحر : مثل  ِاشرتى ــ ِانظرـ

:وإذا قراتها مع ما  قبلها ال أنطقها وال أكتبها مثل 

..(واشرتى ـ فانظر ـ والشمس ـ والعصر

أشهر 

ابدأ

المدن

إلى

:نوع اهلمزة يف الكلمات اليت  حتتها خط ياختار /    3
(همزة قطع ــــ همزة وصل ) !  اإليثارأمجلما •

(همزة قطعــــ همزة وصل ) .               متحابة السعيدةاألسرة •

(همزة قطعــــ همزة وصل ) .                         الطائرةأقلعت•

(همزة قطعــــ همزة وصل ) .         آليات القرآن الكريماستمعت •

:صلي الكلمات حسب نوع اهلمزة/4

 

 



  أْحَسْنَت يَا َعاِدل .

:اقرئي ما يأتي 

 ِيَاض  َعاِصَمة  المملكة .الرَّ

 ِوس  اْلبَْحِر اأْلَْحَمر .ِجـدَّة  َعر 

 ِوس  اْلمَصِايف .الـطائِف  َعر 

 ِنَفََّذ َعاِدٌل تَْعِليَماِت السَّاَلمة.

 ً ْم ٌخلقا ْؤمنِيَن إِيَماناً أَْحَسن ه  .أَْكَمل  اْلم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.تناقش التلميذة في الظواهر الصوتية واللغوية لتسهل عليها عملية القراءة *

.ةقراءة جمل قصيرة تحتوي ظواهر لغوية وصوتي: المهارة



أنشطة

و

تدريبات



.ينسخ نصوصاً قصرية يف حدود سطرين / المهارة 

 :أعيدي كتابة ما يأتي مع مراعاة التشكيل -

 

 

ْعتَِدلِ َساَعَدت َْطبِيعَة  َعِسير ٍَذات  - الم  ِ .َها َمِصيفَاً  َجِمياًل اِه اْلَوفِيَرة ِفِي أَن ْت ْصبَِح  أَبْ َواِلميَ اْلِجو 

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

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

:ـانسخي  العبارة التالية مع مراعاة الرسم الصحيح للحرف

لَْت َساَحة  اْلَمْدَرَسِة إلَى َحِديقٍَة َغنَّاَء بِفَ  نِ تََحوَّ .ْضِل التَّعَاو 

لَْت َساَحة  اْلَمْدَرَسِة إلَى َحِديقٍَة َغنَّاَء بِفَ  نِ تََحوَّ .ْضِل التَّعَاو 

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

.تتدرج المعلمة مع التلميذة بكتابة  سطر ثم سطرين ثم ثالثة حتى تكتسب السرعة والدقة في النسخ*



ْوِمنِينأَْكَمل  : ) قَاَل َصلَّى هللا َعلَيَّه َوَسلَّم  ل قاا إِيَماناا أَْحَسن  اْلم  (ه م خ 

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

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

.

( :َخطٌّ ) ارس م  اْلَكلََماِت التَّاِليةَ 

وْ أَْكَمل  : ) قَاَل َصلَّى هللا َعلَيَّه َوَسلَّم  ل قا ِمنِيناْلم  ( ا إِيَماناا أَْحَسن ه م خ 

.ينسخ نصوصاً قصرية يف حدود سطرين / المهارة 



ةَ ى الَجاِر َوَطلََب الك رَ ث مَّ َذَهَب َطاِرٌق َوَسل َم َعلَ َرة ِاٌد يَْلعَبَاِن بِالك  َكان َالشَِّقيقَان َطاِرق ٌَوِزيَ 

غضب طارق من أخيه وذهب معه لالعتذار من الجار  

َطلب الكرة من الجار وهو يصرخ فرفض فَأَوقع طارٌق الكرة في منزل الجار  

الجار إعطاه الكرة  

أوقع زياداا الكرة في المرة الثانية

:رتبي أحداث القصة المصورة أمامك /1

.تكتب أحداث قصة قصيرة مع مراعاة ترتيب األحداث / المهارة 



َمانِ َوَربَط َِحَزاَم األَ ة الَمْقص ورَ ِعندَما َدَخَل  َعاِدل  

عَدفَأَْرَشَده  إلى الَمقْ 

جلَس عادٌل على 

َخصَِّص  لَه  َمْقعَِدِه،الم 

ائَِرةِ استعداداا إلْقاَلعِ الطَّ 

ِضيَف فِ  اِلهِ ي اْستِْقبَ َوَجَد الم 

:رتبي  أحداث القصة القصيرة التالية  ، ثم أعيدي كتابتها / 1

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

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

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

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

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



.الطَّائِرةُ ِمن َوَسائِِل اْلُمواَصالتِاْلَحِديثَةِ 
.............................................................................................................................

.الطَّائِِرةِ ْقالعِ ِحَزاَم األَمان اْستِْعَداًدا لِ َعاِدل  يَْربُِط 
.............................................................................................................................

يَاُض عُوِديَِّة أَْكبَُر ُمدِن اْلَمْملََكِة اْلعََربيَِّة الس   .الر ِ
.............................................................................................................................

جملةمفراتيعيد ترتيب :  المهارة

:أعيدي ترتيب مفردات الجملة مبتدئة باالسم الذي تحته خط

:رتبي كلمات كل سطر لتكوني جملة مفيدة 

ام فِي / شاطئ / نِْصِف / يَقُع / ِالدَّمَّ
.........................................................................................................................................................................................

يَاِض / َزاَرْت  / أُْسَرتِها  /َمِدينَةَ  َمع َ/ ن وَرة  / الر ِ
.........................................................................................................................................................................................

وت َشاِهد  /   األ ْسَرة  /   َمَساءا /   تَْجتَِمع    /   الت ِْلفَاَز   
.........................................................................................................................................................................................



محاكاة المثالمثالهاالظاهرة

التلفازال  الشمسية 

األقمارال القمرية

مكون

طالب

صنعاا

ياسر

تعالى

:! ؛

:كلمة من الذاكرة القريبة ( 30-20)يكتب نصوص قصيرة في حدود / المهارة 

:من مشاهدتك للعرض المرئي ،  سمي عالمات  الترقيم  -

:ضعي عالمة الترقيم المناسبة في الجمل اآلتية  / أ 

.قالت نورة            سآخذ علبة ألوانك يا سارة           ألكمل تلوين إشارة المرور •

ما أجمل اإليثار يابني•

:عليك مايملىاكتبي 
.........................................................................................................................................................................

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

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

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

:أكمل الجدول  بمحاكاة المثال•

.الصحيحة في مواضعها(النقطتين ،الفاصلة المنقوطة، عالمة التعجب)يرسم عالمات الرتقيم / المهارة 



جملة التعجبالجملة

الحديقة نظيفة

شالالت كثيرة

: حولي األفعال التالية إلي صيغة فاعل و مفعول حماكية املثال األول 



نشاط

استقبل

حافظ

التراثية

ي

منع

الحديث

و د ع

أهمل

يسمع

صنفي الكلمات في ضوء الحقول الداللية

:ميزي الحرف المشدد  في الكلمات التالية ،  ثم اضبطيه بالشكل –

...................................الدرس 

........................................المعلم 

...................................السبورة 

كلمة من الذاكرة القريبة(  30ــــ  20)يكتب نصوص قصيرة في حدود  
...................................................................................................................................

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

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

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

:صلي  الكلمة بضدها



مساجد.............. 
..............................

هاتف.............. 
..............................

طائرات.............. 
..............................

اغلق الكتاب واكتب ثالث كلمات . وأتأمل الكلمات التي  تحوي عدد 24افتح الكتاب صفحة 

: على هذه الكلمات واضبطيها  بالشكل ( ال ) أضيفي 

: بمحاكاة المثال األول  ، استخدمي صيغة التعجب مع وضع عالمة الترقيم  

ما أجمل اإليثار –

خلق المسلم..................................–

القصة ..................................–



.ترتب جمالا  لبناء نص مترابط /المهارة 

عْ  .يالَّ ا َمِصيفَّا َجمِ فِي أَْن ت ْصبَِح أَْبهَ ،تَِدِل َذات  اْلَجِو اْلم 

،ِسيٍر َساَعَدْت َطبِيعَة  عَ يَِة ،َمعَاِلِم األَثَرِ والْ ، واْلِمياِه اْلَوفِيَرةِ 

: ثم أعيدي كتابتها ، رتبي الجمل 

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

.

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

.

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



.ائِرةُ الطَّ ِمن َوَساِئِل اْلُمواَصالِت الْ َح ِديَثِة •
.....................................................................................................................................

.ْقالِ  الطَّائِرةِ ِحزَاَم األَمان اْسِتْعَداًدا إِل اِدل  يَ ْرِبُط عَ •
.....................................................................................................................................

.الر ََِيضُ ُعوِديَِّة َأْكَبُ ُمدِن الْ  َمْمَلَكِة اْلَعَربيَِّة الس  •
.....................................................................................................................................

ْرعيَّةِ اْلَمْصَمكِ ِحْصُن • .  التَّارِي  ِخيةِ ِمْن الْ  َمَعال  مِ تَّارِي  خيَّةِ  الَوقَ ْريَةالدِ 

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

ْبتَِدئًا بالَكِلَمات التي تَحتَها َخط ْملَِة بَِطِريقٍَة أ ْخَرى م  :أ ِعيد  ِكتَابَةَ الج 

.ترتيب مفردات مجلة يعيد



تكتب أحداث قصة قصيرة مع مراعاة ترتيب / المهارة 

األحداث

َطاِرق َكاَن الشَِّقيقَان

بَالك َرة َوِزيَاد يَْلعَبَان

لَى َوَسلَّم َعَ ث م  َذَهَب َطاِرق  

َرةَ الَجاِر َوَطلََب الك  

 أَِخيِه َغِضَب َطاِرٌق ِمنْ 

َن ْعتَِذاِر مِ َوَذَهَب َمعَه  ِلاْل 

الَجاِر  

الَكَرةَ فِيفَأَْوقََع َطاِرقٌ 

َمْنِزل ِالَجار ِ 

َو  الَجاِر َوه  َطلََب الك َرةَ ِمنْ 

خ  فََرفَضَ   الَجار  يَْصر 

إِْعَطاَءه  الك َرة  

ِة َرةَ فِي الأَْوقََع ِزيَاداا الك   َمرَّ

الثَّانِيَة ِ 

:اكتبي أحداث القصة القصيرة ، مع مراعاة ترتيب األحداث 

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

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

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

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

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

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



ثم ذهب طارق وسلم على الجار وطلب الكرة كان الشقيقان طارق وزياد يلعبان بالكرة 

غضب طارق من أخيه وذهب معه لالعتذار من الجار  

طلب الكرة من الجار وهو يصرخ فرفض فأوقع طارٌق الكرة في منزل الجار  

الجار أعطاه الكرة  

أوقع زياداا الكرة في المرة الثانية

:أكتب  أحداث القصة القصيرة مع مراعاة ترتيب األحداث 

تكتب أحداث قصة قصيرة مع مراعاة ترتيب/ المهارة 

األحداث



ِدهِ َوَجلََس عَََل َمْقعَ 

.ِليَماِت السَّالَمةِ مُثَ اْسَتَمَع ِإىَل تَ عْ 

.  دوءٍ َصعََد َعاِدٌل الطَّائرةَ بِه  

الطَّائَِرةاداا إلقالع َورََبَط ِحَزاَم األَماِن اْسِتْعدَ 

.َوَردََّد ُدَعاَء السََّفرِ و   .ْطفَالِ ث مَّ َطالََع َمَجلَِّة لأل

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ْملٍَة، ث مَّ أَْكت ب  النَّصَّ َكاِمال• نَاِسَب َعْن يَِميِن ك ل ِ ج  قَم  اْلم  :أََضع  الرَّ

.يرتب جمل بسيطة لبناء نص مترابط : المهارة 



إْحَدى اْلُمْشِكالِت اليت ُتواِجُه التَّالِميَذ َهي االْسِتيقاُظ: اْلُمَعلَُّم 

َحْيُث يَتَمنَّْوَن َأْن يَناُموا َساَعًة ُأْخَرى.َصَباًحا للذََّهاِب ِإىل اْلـَمْدَرَسِة

َوَحلُّ هذِه اْلـُمْشِكَلِة َسْهُلُ  للَغاَيِة،َوهو َأْن َتَناَم َمَساًء ِفي َوْقِت ُمَبكًِّرا

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

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

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

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

:أكْتُبُ النَّصَّ التَّالِي  مَضْبُوطًا بِالشّكْلِ 

.النقطتين ،الفاصلة المنقوطة ، عالمة التعجب)يرسم عالمات الترقيم -المهارة 

.ينسخ نصوصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثة أسطر مشكولة -المهارة 



: عما يأتي اجيبي

الحرف المضموم او المفتوح او المكسور يعتبر مقطع صوتي واحد مث. ل 1

قراءة الكلمةتحتليل كلمة حسب مقطع الصوالكلمة

ُنِرَيُهُمُم/ هـُ / َيـ / ِر / نـُ ُنِرَيُهُم

الحرف الساكن مع الحرف الذي قبله مثل -2

قراءة الكلمةتحليل كلمة حسب مقطع الصوتالكلمة

َمْقَعِدِهِه/ِد/َع / َمْقـ َمْقَعِدِه

حرف المد مع الحرف الممدود الذي قبله مثل -3

تحليل كلمة حسب مقطع الكلمة

الصوت

قراءة الكلمة

َعاِدُلُل/ِِد /َعاَعاِدُل

الحرف المشدود مع الحرف الذي قبله مثل -4
قراءة الكلمةتتحليل كلمة حسب مقطع الصوالكلمة

َمَحطََّحطَّ/ َم َمَحطَّ

ا كانت إذ( آل ) الالم القمرية مع همزة الوصل قبلها يعتبر مقطعا صوتيا واحداا اي -5

الالم قمرية  مثل 
تحليل كلمة حسب مقطع الكلمة

الصوت

قراءة الكلمة

اخُلُلِقِق/ُل /ُخ /اْل اخُلُلِق

ا الحرف المشدود بعد الالم الشمسية مع همزة الوصل قبلها يعتبر مقطعاا ص-6 وتيا

واحد مثل 
قراءة الكلمةتحليل كلمة حسب مقطع الصوتالكلمة

السََّفِرِر/َف /َالّسـ السََّفِر

التحليل الصوتي: املهارة 



قراءة الكلمةتحليل كلمة حسب مقطع الصوتالكلمة

قراءة الكلمةتحليل كلمة حسب مقطع الصوتالكلمة

قراءة الكلمةتحليل كلمة حسب مقطع الصوتالكلمة

قراءة الكلمةتحليل كلمة حسب مقطع الصوتالكلمة

قراءة الكلمةتحليل كلمة حسب مقطع الصوتالكلمة

قراءة الكلمةتحليل كلمة حسب مقطع الصوتالكلمة

قراءة الكلمةتحليل كلمة حسب مقطع الصوتالكلمة

: عما يأتي اجيبي

ثل الحرف المضموم او المفتوح او المكسور يعتبر مقطع صوتي واحد م•

إذا كانت الالم قمرية  مثل ( آل ) الالم القمرية مع همزة الوصل قبلها يعتبر مقطعا صوتيا واحداا اي •

ا واحد مثل • ا صوتيا الحرف المشدد بعد الالم الشمسية مع همزة الوصل قبلها يعتبر مقطعا

الحرف الساكن مع الحرف الذي قبله مثل •

ثل التنوين الحرف المنون يعتبر مقطع صوتي واحد م•

حرف المد مع الحرف الممدود الذي قبله مثل •

الحرف المشدد مع الحرف الذي قبله مثل •

التحليل الصوتي: املهارة 



تحليل كلمة حسب مقطع الكلمة

الصوت

قراءة الكلمة

: عما يأتي اجيبي

الحرف المضموم او المفتوح او المكسور يعتبر مقطع صوتي واحد مثل •

إذا كانت الالم قمرية  مثل ( آل ) الالم القمرية مع همزة الوصل قبلها يعتبر مقطعا صوتيا واحداا اي •

ا واحد مثل • ا صوتيا الحرف المشدود بعد الالم الشمسية مع همزة الوصل قبلها يعتبر مقطعا

الحرف الساكن مع الحرف الذي قبله مثل •

مع الحرف الممدود الذي قبله مثل المدحرف •

الحرف المشدود مع الحرف الذي قبله مثل •

التنوين الحرف المنون يعتبر مقطع صوتي واحد مثل •

تحليل كلمة حسب مقطع الكلمة

الصوت

قراءة الكلمة

تحليل كلمة حسب مقطع الكلمة

الصوت

قراءة الكلمة

تحليل كلمة حسب مقطع الكلمة

الصوت

قراءة الكلمة

تحليل كلمة حسب مقطع الكلمة

الصوت

قراءة الكلمة

تحليل كلمة حسب مقطع الكلمة

الصوت

قراءة الكلمة

تحليل كلمة حسب مقطع الكلمة

الصوت

قراءة الكلمة

التحليل الصوتي: املهارة 



.................................البنتاِن تغسالن ِ

.................................الحديقة  

.................................البنتاِن تشعران ِبـ 

.................................يتصدق  الولد  على 

جل  ثياباا ...............................يَرتِدي الرَّ

.................................تحمل  البنت  في يِدها 

:أكملي الجمل التالية بكلمات من عندك 

: أكملي 
: من أخالق المسلمة 



كلمات منونة تنوين ضم

كلمات منونة تنوين كسر

مد ياءبهاكلمات 

(منزلي / صفي ) نشاط بعد كل نص قرائي 

كلمات منونة تنوين كسر

(ةشدة ابلفتح) كلمات مضعفة 

(شدة بالضمة) كلمات مضعفة 

(شدة بالكسرة) كلمات مضعفة 

ةكلمات منتهية بتاء مفتوح

كلمات منتهية بتاء مربوطة

كلمات منتهية بهاء

مد واوبهاكلمات 

الفمد بهاكلمات 

مد ياءبهاكلمات 

.  وللمعلمة جتزيء املطلوب حسب املوضوعات املدروسة وحسب حاجة تلميذاهتا ، متأل خالَي اجلدول حسب املهارة املطلوبة  •
(.ني القراءة املالحظة  البصرية من خالل البحث يف النص واستخراج املطلوب  وكتابته تعني على التهجي وحتس) نشاط لتأكيد التعلم  وتنمية مهارة القراءة •


