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عبارة تكملة

الكتابي التعبيراإلمالءالخطشعرية قراءة

استدراكي ودعم تشخيصي تقويم1

مشتركة قراءةوظيفية قراءةالتواصلية الوضعياتالحكاياتالمجالاألسبوع

كلمات ترتيب

2

العائلة

جدتي نظارة

وأبي أميعقيقة حفلةأسرته أفراد عن يحكي

4

جدي غرفة

الصغيرة اختي أسرته ألفراد يحكي

ش-  سش-  سمدرستييوسف صديقنايحبها التي الهواية عن يحكي8

7

األولى الوحدة تعلمات ودعم تقويم6

الصباح نور بانالمدرسة الى عودتي

قلمي

ذ/دذ/د

فقرة تكوين

جدتي

كلمات ترتيبض-  د

كلمات تكملةش-  سعماد أخيابتسام جده من سمعها حكاية يحكي5

أغالها ما أمي

عائلتي

كلمات تكملةب-  ت

الفراغ ملء
خ-  حأسرتيوالسلحفاة ندى عائلية زيارة عن يحكي3

ظ-  ضظ-  ض

جمل تركيب
ظ-  ض-  ذ-  دة-  ـة-  تالساحة فيالصديقتان المحفظتانقرأها قصة عن يتحدث10

9

األقالم وعلبة سلوى

 تزيين في مشاركته عن يتحدث

المدرسة
محفظتي فياالطفال صديقة مدرستنا

مدرستي

المدرسية الحياة

المدرسة قطار

 األول اليوم عن يتحدث

بالمدرسة

والقمرية الشمسية ال

غذائي برنامج إعداد
والقمرية الشمسية الص-  ساألسنان فرشاةوالرياضة الغداءالمفضلة أغذيته عن يعبر13

الثانية الوحدة تعلمات ودعم تقويم11

12

والتغذية الصحة

الصباح فطور

رياضية أناالفواكه وسلة سعدتعجبه التي األغذية عن يتحدث

غذائي

ق-  ف

والقمرية الشمسية الغ-  ع

جمل ترتيب
المتوسطة الهمزةخ-  حبطني في ألمالمفيد الغداءولماذا الطفل يفعل ماذا15

14

والخضر الفواكه ملك

ملوثة حلوىمضر السهروقته يوزع كيف

الدواء من خير الغذاء

الثالثة الوحدة تعلمات ودعم تقويم16

األول األسدس تعلمات ودعم تقويم17
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الكتابي التعبيراإلمالءالخطشعرية قراءة

18

والمدينة القرية

المدينة وفأر القرية فأر

الفالحالطائر والبالون شامةويعبر الرسوم يالحظ

مشتركة قراءةوظيفية قراءةالتواصلية الوضعياتالحكاياتالمجالاألسبوع

البحيرة

والمبسوطة المربوطة التاءز-  ر

سلوك تصنيف

19
 استعمال آداب عن يتحدث

الطريق
والمبسوطة المربوطة التاءط-  صالبستانحينا في الصباح

المتطرفة الهمزةط-  ض

قرأه كتاب بطاقة إعداد

الوضعيات مختلف في الهمزةك-  كـالزراعةمزرعة في يومالقرية في مزرعة يصف21

20

والبطة احمد

الحديقةالبيضاء الدار مدينة زيارةويعبر يالحظ

الفالح أنشودة

والممدودة المقصورة األلف

حيوان تقديم

هاتان هذانأوضاعه مختلف في الهاءالقطالضيعة؟ في يوجد ماذاالحيوانات عن شريط عن يتحدث24

الرابعة الوحدة تعلمات ودعم تقويم22

23

الحيوان عالم

خرطوم للفيل صار كيف

النعامةالسلحفاة اختفت أينالمفضل حيوانه يقدم

حيوان الحديقة في

جملة كتابة تحسين

اللتان-  الذان-  هذهأوضاعه مختلف في الهاء
 الحيوان عن بطاقة إعداد

المفضل
اإلشارة أسماء في تطبيقاتجملة كتابة تحسينوالجمل والكلب الثعلبالبيضة أبناءعنه نهى تصرف عن يحكي26

25

والفأر االسد

والفأر األسد العصفور، القط،العجوز والمرأة البلبلعالجه عصفور عن يحكي

والنملة الحمامة

هؤالء-  هذه-  هذا

المفضلة اللعبة عن بطاقة إعداد

لكن-  هذه-  هذاجملة كتابة تحسينأمي تريد التي الهديةالسنة نهاية حفلويعبر الصورة يالحظ29

الخامسة الوحدة تعلمات ودعم تقويم27

28

واألعياد الحفالت

العيد هدايا

العيد فرحةاعيادناألمه حبه عن يعبر

العيد أحب

جملة كتابة تحسين

السادسة الوحدة تعلمات ودعم تقويم32

الثاني األسدس تعلمات ودعم تقويم33

السنة آخر إجراءات34

الضمائرجملة كتابة تحسين

صورة مكونات وصف

هؤالء-  هذه-  هذاجملة كتابة تحسينالعيد يومللفروسية موسم زيارةحضره احتفال عن يحكي31

30

العيد في اخوة

الشجرة عيدالشجرة عيدشجرة زين لماذا يبين

بالعيد مرحبا
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