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ي  خالل الفصل الدراسي  
ي التعليم عل   األول  للصف      الثان 

كز ف  بية  لقراءة والكتابة للطالب بما يتوافق تماًما مع  ،ا االستماع  ، مهارات التحدث    سن  منهج وزارة النر
ي مجموع س والتعليم، و  

اتيجيات مختلفة متنوعة    ات يتم تشجيع الطالب عل المشاركة ف   .  أو بشكل فردي باتباع اسنر

 آخر الكلمة منفصل( ،و  –آخر الكلمة متصل  –وسط الكلمة  –بقراءة وكتابة حروف اللغة العربّية بجميع أشكالها )أول الكلمة   الطالبحيث سيقوم 

ف عل مسىم الّصورة  عرُّ
ّ
غوي عند الّطالب من خالل الت

ّ
و قياس مدى فهم الّطالب واستيعابه للقصة المسموعة من خالل اإلجابة عن  ، وداللتها إثراء المعجم الل

ا مراعًيا آداب االستماع والتحدث  قراءة كلمات بسيطة تحتوي الحروف مع   وة وتناول المهارات اللغوية الموجودة المد الّطويل والحركات القصن  ،األسئلة شفويًّ
ي تم

ة التر   .دراستها   الحركات الطويلة و القصن 

ي ستتم دراستها باإلضافة إىل 
 .تعزيز الهوية الوطنية من خالل المواضيع التر

ي سيدرس الطالب خالل الفصل الدراسي  •
: الثان   ما يلي

ولكي تتحقق الفائدة المرجوة من القراءة نرجو قراءة القصة مع ابنكم / ابنتكم ثم مناقشتها معهم ،  ، مع الطالب سيتم إرسال قصةكل أسبوع   القراءة:    

سل نهاية األسبوع داخل ملف اللغة العربية عل أن يتم إرجاعها وتبديلها بقصة أخرى  ومتابعتهم اتكم  أثناء قراءة القصة  .القصة سنر ،كذلك نرجو من حض 

ي تليها . قراءة الكلمل الطالب  متابعة
 ات البضية المرسلة مع الطالب، وتلوين النجمة المخصصة للمجموعة إذا أتقن الطالب قراءتها لتبديلها وأخذ المجموعة التر

 .ستقوم المعلمة بتقييم الطالب مع بداية كل أسبوعو 

 ث .  – غ  –ه   –ف   – ص  -  ح  –ز   – ج  – ن  –ت   –ع  :  قصة حرف ل االستماع:  

  الحروف بالطريقة الصحيحة متتبًعا نمًطا وعل السطر . كتابة   الكتابة: - 

 بن  الشفوي من خالل تدريبه عل وصف الصور باستخدام جمل بسيطة أو ربط الكلمات لتكوين جملة شفوًيا . عتنمية قدرة الطالب عل الت وذلك ب : التعبن    - 

ليةعل مدار األسبوع ستكون هناك   ي يمكنكم من خاللها من خالل كراسة الواجب للحروف واجبات من  
ي الصف   يدرسه الطالب ما  معرفة ، التر

ف 

ي حلها كما  ومساعدته إن واجه بعض الصعوبة
  لقصصا تشجيع الطالب عل قراءة يمكنكم ف 

ّ
ي بالل

يد من رصيدهم  غة العربية والتر   سنر 
ّ
 .غويالل

ي قام بدراستها ومدى فهمه لها قصة يمكنكم أيًضا أن تسألوا الطالب عن  
 . رف الذي درسه  حكذلك ال ،    التر

يد من مخزونه ي سنر 
ل والتر ي المن  

ي علمكم  يرجى تشجيع الطالب عل القراءة  المستمرة ف 
غوي، وليكن ف 

ّ
 ن المكتبة الخاصة بقسم أالل

ّ
غة العربية  الل

الموقعي   التالي   حيث توجد الكثن  من   كما يمكن للطالب تصفح.  يشاء تزخر بمجموعة كتب قيمة ومتنوعة يمكن للطالب أن يستعن  منها ما 
ي يمكنه أن يستفيد منها.  ،الكتب

 والقصص التر
https://www.youtube.com/watch?v=o5R0y6XK-mg 
https://www.alefbata.com/ 
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