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تمييز الحركات القصيرة ) فتحة 

 كسرة (  –ضمة  –

 التنوين

 الحركات الطويلة    

 المد باأللف      

 المد بالواو     

 المد بالياء     

 

-بنت-طفل-أختي-أخي-جدتي-جدي-أمي-أبي

-كرسي-طاولة-صغير-كبير-امرأة-رجل-ولد

غرفة -مطبخ-سجادة-تلفاز-طعام-غرفة

 غرفةالنوم-الجلوس

 أصدقاء-عيد ميالد-حفلة

 يستيقظ-يذاكر-يجلس-يلعب-ينام-يأكل

أن يتعرف على المفردات  -

 ر إلى أفراد األسرةيالتي تش

 إلخ.. –يأب –يمثل: أم

أن يتمكن من قراءة و كتابة  -

ردات األساسية التي فالم

 تستخدم في البيت.

 في البيت

One 

السالم عليكم  –مرجبا  –أهال وسهال 

وعليكم السالم  –ورحمة هللا وبركاته 

بخير  -كيف الحال ؟   –ورحمة هللا وبركاته 

 –صباح النور  –صباح الخير  –والحمد هلل 

مع السالمة  –مساء النور  –مساء الخير 

يطور وعيا بأنماط التنغيم  -

 عند االستماع

يستمع و يستجيب استجابة  -

 مناسبة لألقران و الكبار

مفردات تعلمها باستخدام  فظيل -

 التحية
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 التنغيم و النبر الصحيح. إلي اللقاء  –
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مراعاة نطق التنوين بأنواعه 

 الثالث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –أين  –أدوات االستفهام : هل 

 ماذا.

أصفر  –أسود  –أبيض  –أخضر  –أحمر 

لون  –وردي  –بني  –أزرق  –برتقالي  –

 ألوان -

يطور وعيا بأنغام التنغيم عند  -

 االستماع

الوحدة يستمع و يحدد  -

 الصوتية.

يستمع و يستجيب استجابة  -

 مناسبة لألقران و الكبار.

يكتب كتابة صحيحة حروفا  -

متحركا من اليمين إلى 

 اليسار.

 

 ألوان

 

 

 

 

One 

 –شكل –مستطيل  –مربع  –مثلث  –دائرة 

 –ضوء  –قمر  –شمس  –أطفال  –أشكال 

 –طابور  –ضرس  –ضحك  –ضفدع 

 طائر. –طفلة  –طماطم 

وعيا بأنماط التنغيم يطور  -

 عند اإلستماع.

يستمع و يحدد الوحدة  -

 الصوتية

يستمع و يستجيب استجابة  -

 لألقران و الكبار.

 األشكال



يجيب عن أسئلة في  -

 موضوعات مألوفة 

 األكثر شيوعا.يقرأ الكلمات  -
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 –أدوات اإلستفهام : لماذا 

 متى.

ما  –النهي و النفي : ليس 

 لن. –لم  –ال  –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موز  –عسل  –جزر  –، ماء  -طماطم 

 –قمح  –مطبخ  –مطعم  –ليمون  –

 –كرز  –كيوي  –قميص  –قلب  –قرع 

 كاجو. –كوسا 

يطور وعيا بأنماط التنغيم  -

 عند اإلستماع.

يستمع و يحدد الوحدة  -

 الصوتية.

يستمع و يستجيب  -

استجابة مناسبة لألقران 

 و الكبار.

يعيد انتاج لغة منمذجة  -

 بدقة.

يجيب على أسئلة في  -

 موضوعات مألوفة.

األكثر  لماتيقرأ الك -

 شيوعا.

 one الطعام

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هذه –اسماء اإلشارة: هذا 

التأنيث و التذكير لبعض 

 المفردات

امل ع –شرطي  –معلم  –نجار  –طبيب 

 صياد. –بائع  –ممرضة  –نظافة 

يطور وعيا بأنماط التنغيم  -

 .عند اإلستماع

يستمع و يحدد الوحدة  -

 الصوتية.

يلفظ كلمات تعلمها  -

باستخدام التنغيم و النبر 

 الصحيحتين.

يقرأ الكلمات األكثر  -

 شيوعا.

يتعرف على جميع  -

 أصوات الحروف.

 المهن

 

 

 


