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ايوًما دراسيًّ 21 /للمدرسة( تهيأ وحدة )ن  

 التهيئة العامة

 مهارات التفكير
تجتماييةالمهارات اال  المهارات المعرفية 

القيم والمهارات الحياتية االنتماء والمواطنة المهارات الوتجدانية  المعارف العامة المعارف العلمية 

، )الصّوريميّز األشكال  .1
عندما  ...(الكلمات، المقاطع

 توضع في سياقات مختلفة.

. يميّز بين المؤتلف 2
 والمختلف:

أ. يطابق بين األشياء -2
متشابهة بحسب خاصيّة ال

واحدة أو أكثر: اللّون، الشّكل، 

 الحجم، الطّول، النّوع.

ب. يحدّد الشّيء المختلف -2
من حيث: اللّون، الشّكل، 

الحجم، النّوع في مجموعة 

 ( عناصر.4- 3مكّونة من )

وفق خاصية األشياء . يصنف 3
 محددة.

.   يحدد األجزاء الناقصة في 4
 مألوف لديه شيءصورة أو 
 البصري(. )االنغالق

 ..  يربط بين الجزء والكلّ 5

. يكتشف الفروق بين 6

 فروقات. 5-3من  صورتين
.  يعيد تركيب صورة مقطّعة 7

 قطع. (5-2)مكّونة من 

. ينمو لديه بعض مهارات 8
 التفكير اإلبداعي.

تفاعل إيجابيا مع . ي1
 محيطه المدرسي

.ينمو لديه مهارة 2
االنضباط وااللتزام 

 انين.بالقو

.يكتسب مهارتي 3
 الترتيب والتنظيم.

التذوق  و لديهم.ين4
من خالل تمييز  الجمالي

األلوان، الرسم، سماع 
الموسيقى، ترديد 

 األناشيد.

عما يشعر به  يعبر .5
 في مواقف مختلفة.

. يحترم مشاعر 6

 اآلخرين ويقدرها.
 

.ينمو لديه الحس 1
 الوطني من خالل:

أ. تعرف علم مملكة -1
 ن.البحري

 ب. ترديد السالم-1

 باحترام. الوطني

.  يتدرب االنتظام في 2
 طابور مع أقرانه.

.يحافظ على البيئة 3

 المدرسية:

أ. يحرص على -3
سالمة محتويات 

 الصف.

ب. يحافظ على -3
 سالمة مرافق المدرسة.

ج. يراعي قواعد -3
األمن والسالمة في 

 المدرسة.

. يحافظ على 4
الممتلكات العامة في 

 .وطنه

.يتعرف بعض أنواع 5
المنتوجات الزراعية 

 في وطنه.

.يتعرف بعض أنواع 6

 المهن في وطنه.

 يعّرف بنفسه بشكل سليم.  .1

. ينفذ ما يستمع إليه من 2

 تعليمات.

. يسأل ويجيب مستعمالً 3
أسلوبه، ومفرداته المناسبة 

 شفويًّا.

. يستعمل كلمات التّحيّة، 4
والشّكر، واالعتذار 

بحسب المواقف واالستئذان 

 المختلفة.

. يبني عالقات إيجابية مع 5
)المعلم، المدرسي المجتمع 

في عاملون ال الطلبة،
 المدرسة(.

يتعرف قوانين الصف  .6

 .ويطبقها

.يحافظ على أدواته 7
 المدرسية.

على نظافته  . يحافظ8
 النظافة( )أدواتالشخصية. 

.يحافظ على نظافة مرافق 9

 البيت وترتيبه.
 ترتيب والنظافة()أهمية ال

. يردد بعض األناشيد 11
واألدعية القصيرة المتضمنة 

 بعض القيم.

يتعرف بعض  . 1
 مستويةاألشكال ال

)المربع، الدائرة، 
 المستطيل، المثلث(.

يتعرف بعض  . 2

 مفاهيم القياس:

 أ. األطوال-2
 ب. األوزان-2

 لكميةا ج.  -2

 د. األحجام-2

يتعرف المفاهيم  .3
لصباح، )ا الّزمانيّة

 المساء(
بعض يتعرف  . 4

جسم  أعضاء

 نسان.إلا

ما يذكر بعض  . 5
يراه في البيئة 

 حوله: المحيطة
)الحيوانات، وسائل 

المواصالت 

واالتصاالت، المهن، 
 المناخ(

. يكمل نمطًا وفق 6
 خاصية محددة.

. يتعرف مرافق 1
 المدرسة وأهميتها.

محتويات . يتعرف 2
 الصف وأهميتها.

اته . يتعرف أدو3

 المدرسية.

. يتعرف برنامج 4
 اليوم المدرسي.

. يتعرف األلوان 5

 األساسية.

. يتعرف المفاهيم 6
يمين، )المكانية مثل: 

 ،(فوق، تحت)، (يسار
)خارج، داخل(، 

أعلى، )، (خلف، أمام)

 (.أسفل

.يتعرف مرافق 7
 البيت وأهميتها.

.يتعرف بعض أنواع 8
المالبس المناسبة في 

 األماكن المختلفة

)مالبس المدرسة، 
 البيت(مالبس 

. يتعرف بعض 9

األلعاب التي يمارسها 
 األطفال.

 التهيئة اللغوية

 المهارات اللغوية

)تهيئة االستماع(  )تهيئة التحدث(  )تهيئة القراءة(  )تهيئة الكتابة(   

مهارات التآزر البصري تنمو لديه -5

 الحركي:

 أ. يجلس جلسة صحيحة.-5

ارة مسك القلم بشكل ب. يكتسب مه-5

 صحيح.

ج. يرسم خطوطًا: مستقيمة )أفقيّة، -5

عموديّة( منقّطة، ملتوية، متتبّعًا نقطًا متقاربة 

 في البدء.

د.  يرسم خطوطًا قريبة من شكل الحروف -5

 واألعداد في اتّجاهات مختلفة.

ه. يلّون أشياء قريبة من األشكال المستوية -5

 بحجم كبير، ثمّ بحجم صغير.

و. يتابع االتّجاهات من اليمين إلى اليسار -5

 بالعين واليد استعانة باألسهم.

 ز. يُحاكي نماذج مرسومة.-5

ح. يٌكمل الجزء النّاقص من صورة أو -5

 شكل بنموذج، ومن دون نموذج.

 3. ينمو إدراكه البصريّ :

أ. يتعرف األشكال )الصور، الكلمات، -3

المقاطع ...( عندما توضع في سياقات 

 تلفة.مخ

ب. يتذكر ما يراه من أشكال )مقاطع، -3

 كلمات، جمل، صور(.

ج. يربط مدلول الصّور بزمانها -3

 ومكانها.

( أشياء بحسب ما 5-2د. يرتب من )-3

 رآه.

هــ. يشير إلى شيء محدد في صورة -3

 مركبة مألوفة.

وــ. يتتبّع صورا في خطّ أفقّي بدءًا من -3

 أسّي.اليمين إلى اليسار، أو في خطّ ر

 . يعي الكالم المطبوع:4

 أ.. يتصفّح الكتاب بشكل صحيح.-4

ب. يدرك مكّونات الكتاب. -4  

ج. يدرك أّن الّرمز المطبوع )صورة، -4

 رمز، جملة، كلمة( يحمل معنى.

د. يدرك حدود: الجملة، الكلمة، الحرف-4  

 2. ينمو رصيده اللّغويّ :

أ.  يمتلك حصيلة مناسبة من  -2

وقة والمفهومة المفردات المنط

عن: األلوان، األشكال، 

األوزان، الكمية، األحجام، 

األطوال، الصف، المدرسة، 

البيت، األسرة. أعضاء الجسم 

األساسية، الغذاء، المالبس، 

األلعاب، المناخ، وسائل 

المواصالت واالتصاالت، 

المهن، ما يراه في البيئة 

 المحيطة...

ب. يمتلك حصيلة مناسبة من: -2

، الصّفات، المتضادات، األفعال

المفاهيم الزمانية والمكانية، 

 الجمل البسيطة.

 ج. يعبّر عّما يريد بوضوح.-2

 

 1. ينمو إدراكه السّمعيّ :

أ.  يفهم ما يستمع إليه من: تعليمات أو  -1

 أخبار، أو قصص أو أناشيد قصيرة.   

ب.   يردّد ما يستمع إليه من: كلمات،  -1

 رة.     جمل، أناشيد وأدعية قصي

ج.  يميّز بين المقاطع )الحرف + -1

 الحركة(.

د. يدرك موقع صوت المقطع من الكلمة -1

)في أّول الكلمة، أو في وسطها، أو في 

 آخرها(.

هـ. يتذكّر ما يستمع إليه من أصوات -1

 )مقاطع، كلمات، جمل(.

 و.  يميّز الكلمات ذات اإليقاع الواحد. -1

مات النّاقصة ز. يُكمل سمعيًّا بعض الكل-1

 المألوفة لديه )اإلغالق السّمعّي(.

ح.  يقطّع صوتيًّا الكلمات المألوفة لديه  -1

 إلى مقاطع. 

ط. يركّب من األصوات كلمات مألوفة -1

 لديه.

ك.  يٌكمل بكلمة بعض الجمل البسيطة  -1

 ( كلمات.4-2المألوفة لديه، والمكّونة من )

 (األّول راسيّ دّ الفصل ال)الّصّف األّول االبتدائّي / 
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 محتوى وحدة )نتهيأ للمدرسة( 

ادسم الس  اليو ابعاليوم الر   اليوم الخامس  الثاليوم الث    انياليوم الث    لاليوم األو     
( 25ورقة عمل ) -

من ف الزَّ  أتعرَّ

( 22ورقة عمل ) -

 يمين ويسار

( 22ورقة عمل ) -

ف الـمكان  أتعرَّ

( 22ورقة عمل ) -

ل  قانوني الـمفضَّ

( 22ورقة عمل ) -

أصوات الحروف 

 والـمقاطع
( 33ورقة عمل ) -

 أالحظ وأتعلَّم

( 31ورقة عمل ) -

 األجزاء النّاقصة

 مفكّرة التّعلّم -

 قاموسي الـمصّور -

( 23ورقة عمل ) -

ُن الـمختلف  ألّوِّ

( 21ورقة عمل ) -

 الوزن والكّميّة

( 22ورقة عمل ) -

أصوات الحروف 

 والمقاطع

( 23ورقة عمل ) -

فواكه وخضراوات 

 وطني

( 24ورقة عمل ) -
 أنا فنّان

 ي الـمصّورقاموس

( 13ورقة عمل ) -

أعمل وأتعلَّم فـي 

 الـمدرسة

( 14ورقة عمل )

 أفكِّّر ألُبدع

( 15ورقة عمل ) -

 أعبُِّّر عن مشاعري

( 12ورقة عمل ) -

 األحجام واألطوال

( 12ورقة عمل ) -

 الـمختلف
( 12ورقة عمل ) -

 أميُِّّز سمعيًّا

( 12ورقة عمل ) -

 أميُِّّز بصريًّا

 مفكّرة التّعلّم -

ر -  قاموسي الـمصوَّ

( 2ورقة عمل ) -

 أدواتي الـمدرسيّة

( 2ورقة عمل ) -

 أبتكر شكاًل غريبًا

( 13ورقة عمل ) -

 األشكال الـمستوية

( 11ورقة عمل ) -

 أطابق بين األشياء

( 12ورقة عمل ) -

 قوانين صفّي

ر -  قاموسي الـمصوَّ

( 3ورقة عمل ) -

 هذا صفّنا

( 4ورقة عمل ) -

 أشياء في صفّي

( 5ورقة عمل ) -

ف األشكال  أتعرَّ

 الـمستوية

( 2ورقة عمل ) -

 األشكال الـمستوية

( 2ورقة عمل ) -

 ألوان علم بالدي
ر -  قاموسي الـمصوَّ

 لوحة الوحدة -

 أنشودة الوحدة -

( 1ورقة عمل ) -

 علم بالدي

( 2ورقة عمل ) -

 مرافق مدرستي

قاموسي  -

ر  الـمصوَّ

راني عشاليوم الث   دي عشراليوم الحا  عاشراليوم ال  اسعت  اليوم ال  امناليوم الث    ابعس  اليوم ال   
التّقويم النّهائي 

 للوحدة
( 55ورقة عمل ) -

لة  ألعابي الـُمفضَّ

( 52ورقة عمل ) -
 ألعُب مع النَّمطِّ 

( 52ورقة عمل ) -

 الطَقس من حولي
( أنا 52ورقة عمل ) -

 والطَّقس
( 52ورقة عمل ) -

 أاُلحظ وأتحدَّث

 ة التّعلّممفكّر -
 قاموسي الـمصّور -

( 42ورقة عمل ) -
 حافلة الـمدرسة

( 53ورقة عمل ) -
العاملون فـي 

 الـمدرسة

( 51ورقة عمل ) -
هن فـي وطني  الـمِّ

( 52ورقة عمل ) -
 مالبسي متنّوِّعة

( 53ورقة عمل ) -

َهن  مالبس الـمِّ
( 54ورقة عمل ) -

 أسمُع وأتعلَّم
 قاموسي الـمصّور -

( 44ورقة عمل ) -
 بيتُنا

( 45ورقة عمل ) -
 مواصالتي واتصاالتي

( 42ورقة عمل ) -

 المواصالت
( 42ورقة عمل ) -

 االتصاالت
( 42ورقة عمل ) -

 أسمُع وأميِّّز

 مفكّرة التّعلّم -
 قاموسي الـمصّور -

( 41ورقة عمل ) -
ة  القراءة الـمشتركة قصَّ

 )فـي الـمدرسة(
( 41تابع ورقة عمل ) -

)ماذا  القراءة الـمشتركة

 نعمل فـي الـمدرسة؟(
( 41تابع ورقة عمل ) -

القراءة الـمشتركة 
 )أعبُِّّر عن مشاعري(

( 41تابع ورقة عمل ) -

القراءة الـمشتركة 
)مدارسنا ومدارس 

 أجدادنا(
( 42ورقة عمل ) -

 حيوانات من حولي

( 42تابع ورقة عمل ) -
 حيواني الـمفضَّل

( 43ورقة عمل ) -
 أالحظ وأكتشف الفروق

 قاموسي الـمصّور  -

( 32ورقة عمل ) -
 أجزاء جسمي

( 33ورقة عمل ) -
 أنشد وأتعلَّم

 ( 34ورقة عمل ) -

 أنا نظيف
( 35ورقة عمل ) -

 فـي غرفة مريم
( 32ورقة عمل ) -

 سالمة مرافق مدرستي

( 32ورقة عمل ) -
 الجزء والكلّ 

( 32ورقة عمل ) -
الكلمات الـمتشابهة 

 صوتًا

( 32ورقة عمل ) -
ُز: أميِّّ 

 الجملة/الكلمة/الحرف
( 43ورقة عمل ) -

 أرسم وجهي

 مفكّرة التّعلّم -
 قاموسي الـمصّور -
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 التدريبات اللغوية )الجزء األول( كتاب كتاب القراءة و

واهر اإلمالئي ة الت راكيب الل غوي ة الن صوص القرائي ة  الظ 

 أسرة عامر. -1

 .أنشودة )ماما( حفظ 

 المتكلّم: أنا.استعمال ضمير 

 البسملـة/ الحمـد.
 قراءة شاملة.

 في المطبخ  -2

 القسم األول/ القسم الثاني. -
 استعمال ضمير المتكلّمين: نَْحُن.

 استعمال عبارة اللّياقة االجتماعيّة: شكًرا + يا النّداء.
 قراءة شاملة.

 في الّصباح -3

 القسم األول/القسم الثاني. -
 .نص إثرائي 

 قراءة شاملة. ارة التّحيّة: صباح الخير + يا النّداء.استعمال عب

 في المدرسة.-4

 يا مدرستي(. أنشودة( 

 استعمال تركيب الجمل

 الفعل المضارع والجملة االسمية

 حـرف الميـم في مواقعه المختلفة 

 مع الحركات الثاّلث ) َم ،مِّ ، ُم (.

 تعال نلعب. -5
 استعمال الفعل المضارع.

 َمْن + الفعل المضارع. استعمال: مع +
 حـرف ) الميم ( مع المدّ باأللف.

 مجموعة اللّعب.-2

 .نص إثرائي 
 حرف )الميم( مع المدّ بالواو. استعمال )هنا( و)هناك(.

 في الملعب.-2

 .نص إثرائي 

 .)أنشودة )كرتي 

 استعمال النّداء من دون أداة.
 الجملة االسميّة )خبرها جملة فعليّة فعلها مضارع(.

 ف )الميم( مع المدّ بالياء.حر

 استعمال ) ماذا ( + الفعل المضارع. في البيت.-2
 حرف ) الباء ( في مواقعه المختلفة 

 مع الحركات الثالّث.

 في المنتزه.-2

 .نص إثرائي 

 استعمال النّداء من دون أداة.
استعمال الجملة االسميّة خبرها جملة فعليّة فعلها 

 مضارع.

دًا باأللف والواو حرف ) الباء ( ممدو

 والياء.

 في الدّكان.-13

 .نص إثرائي 

 .أنشودة)بيدي أكتب( حفظ 

 االستفهام بـ ) ماذا (.
 

 حـرف ) الدّال ( مع الحركات والمدود .

 على الشّاطئ-11
 القسم األول/لقسم الثاني. -

 .نص إثرائي 

 ظرف المكان ) وراء ( .
 االستفهام بـ ) هل ( .

 كات والمدود.حرف ) الّراء( مع الحر

 حرف )الحاء( مع الحركات والمدود.

 في المرسم.-12

 .نص إثرائي 

 استعمال )وراء( .
 الجملة الفعليّة فعل وفاعل ومفعول به موصوف.

 حرف ) السّين( مع الحركات والمدود.

 البحرين بالدي.-13

 .نص إثرائي 

 .)أنشودة )لغتي 

 الجملة االسميّة )المبتدأ مضاف(.
 ) ما أفعل (. أسلوب التّعّجب

 حرف ) الالّم ( مع الحركات والمدود.

 في حظيرة الدّجاج.-14

 .نص إثرائي 
 حرف )الجيم( مع الحركات والمدود. االستفهـام بـ ) كم (.

 قلعة البحرين.-15

 .نص إثرائي 

 . ) أنشودة ) أنا فنّان 

 حرف )العين( مع الحركات والمدود. االستفهام بـ ) أين ( ، ) إلى أين (.

 أشبال البحرين.-12

 .نص إثرائي 
 استعمال الّضمائر: أنا، أنَْت ، أنْتِّ، نَْحُن.

 حرف )النّون( مع الحركات والمدود.

 

 من أنا؟ -12

 .نص إثرائي 
 حرف ) الفاء ( مع الحركات والمدود . استعمال ) قبل(، ) بعد(.

  ّخالل الفصل الدراسي األول. (1( + التّدريبات اللّغويّة )ج1ر للّغة العربيّة )جيطبّق المعلّم مع طالّبه كّراسة التّهيئة + الكتاب المقر 
 مع التدريبات اللغوية. تعالج الكفايات األساسيّة المقّررة لالستماع والتّحدّث والقراءة والكتابة من خالل هذه النّصوص 
  ّ  عبير عن الّصورة بالكلمة الدّالّة عليها كتابيًّا إذا تعّرفوا حروفها كلّها.يدعو المعلّم طالّبه إلى نسخ الكلمات الّتي تعلّموا حروفها، وإلى الت
  ( يلي كّل منها نّص إثرائّي مكّون من جمل بها كلمات مّرت 12،  12،  15،  14،  13،  12،  11،  13،  2،  2،  2،  3الدّروس )  بخبرة الطّلبة

 .حاجاتهم ومستوياتهم المختلفةأو تعلّموا حروفها، ويمكن معالجة هذه النّصوص بحسب 
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 يلي كّل منها نّص إثرائّي مكّون من مجل هبا كلمات مّرت خبربة الطّلبة  ( 22، 20،  28،  01، 01، 02، 02، 02، 02، 00، 02،  81، 81الّدروس ) *

 ها، وميكن معاجلة هذه الّنصوص حبسب حاجاهتم ومستوايهتم . أو تعّلموا حروف
لطالنب جمموعنة منن القنيم م نل *يُقَترح اختيار جمموعة منن القصنص لتنمينة مهنارات الللنة العروينة، والتبكنع ا ونداعي، ومهنارات التبكنع العلينا .*ترّصنيف هنذه القصنص   ا

 االنتماء والعرووة والتسامح والعيش املشَتك وغعها.

 كتاب القراءة وكتاب التدريبات اللغوية )الجزء الثاني(
 الّظواهر ا مالئيّة الَّتاكيب اللّلويّة ص القرائيّةالّنصو 

 في مركز سلمان. -12

 في العيد (.( نص إثرائي 

 استعمال فعل األمر + النّداء بالياء.

 استعمال ) هنا، هناك ( .
 حرف ) الّزاي ( مع الحركات والمدود.

 آداب المرور.-12

 في السوق (.( نص إثرائي 

 االستفهام بـ  ) لماذا (.

 ستعمال )ال( النّاهية.ا
 حرف ) القاف ( مع الحركات والمدود.

 صيد السّمك. -20

 صياد سمك (.( نص إثرائي

 االستفهام بـ)بماذا(.

 ) مبتدأ + خبر ( . الجملة االسميّة البسيطة
 حرف )الكاف( مع الحركات والمدود.

 كات.الهمزة ) أ ( مع الحر االستفهام بـ )هل(. أمل وعامر في الحظيرة.-21

 عامر والعصفور.-22

 في الحظيرة(.( نص إثرائي 

 .)أنشودة )عصفوري 

استعمال الجملة الفعليّة: فعل + فاعل + مفعول به 

  مضاف.

 االستفهام بـ ) لماذا (

 حرف ) الّصاد ( مع الحركات والمدود.

 العصفور في العّش .-23

 نص إثرائي. 

 .)أنشـــودة ) الطّائر الّصغير 

 االستفهام بـ :

 ) أيـن (، ) َمْن (،) هل (.
 حرف ) الشّين ( مع الحركات والمدود.

 منتزه عين عذاري. -24

 في المسجد (.( نص إثرائي 
 النداء باألداة ) يا ( + االستفهام.

 حرف ) الهاء ( مع الحركات والمدود .

 حرف ) الذّال ( مع الحركات والمدود.

 في مكتبة الّصّف.-25

 ن(.جزاء اإلحسا( نص إثرائي 

 .أنشودة ) مكتبتي( حفظ 

 حرف ) التّاء ( مع الحركات والمدود. المبتـدأ والخبــر) شبه جملة ( .

 الطيّارة الورقيّة.-22

 هيا نصنع كعكة(.( نص إثرائي 

 استعمال )هيّا ( + فعل مضارع .

 (.استعمال الجملة الفعليّة )فعل + فاعل+ مفعول به
 حرف ) الطّاء ( مع الحركات والمدود.

 من أنا ؟ -22

 . ) أنشــودة:) أزور النّاس 

 استعمال الّضميـر ) أنا (.

 االستفهام بـ ) َمْن ( + ضمير المتكلم.
 حرف ) الخاء ( مع الحركات والمدود.

 في الحديقة .-22

 في حصة الفن (.( نص إثرائي 

 .أنشودة ) وطني ( حفظ 

 الجملة االسمية ) المبتدأ مضاف ( .

 + فعـل مضارع للمخاطبة (. االستفهام بـ ) ماذا
 حرف ) الواو ( مع الحركات والمدود .

 الطّيور. -22

 فكر معي (.( نص إثرائي 

 الجملة االسميّة ) خبرها جملة فعلية (.

 الجملة الفعليّة.
 حرف ) الغين ( مع الحركات والمدود.

 لؤلـؤ البحرين. -33
 االستفهام بـ ) كيف (.

 جملة مقدّم (.الجملة االسميّة ) الخبر شبه 
 حرف ) الياء ( مع الحركات والمدود.

 الثّعلب والطّائر.-31

 أمانة طفل (.( نص إثرائي 
 حرف ) الثاء ( مع الحركات والمدود. الجـّر )في ( ، ) عن (، ) على(. استعمـال حـروف

 مركبة الفضاء. -32

 .نص إثرائي

 استعمال حرف العطـف الـواو ) بين فعلين( .

 الجّر: )إلى(.  استعمال حرف
 حرف ) الّضاد ( مع الحركات والمدود.

 النّظافة والنّظام.-33

 حفل التفوق (.( نص إثرائي

 أنشودة ) أنا الفتى(.

استعمـال الّضـميـر ) أنا( + الفعل المضارع 

 للمتكلّم.
 حرف ) الظّاء ( مع الحركات والمدود.

 جدّة عامر.                                   -34

 (.حديقـة الحـيوانات)الحروف الهجائيّة-

 عبارات الشكر واالستئذان.

 التعّجب بـ ) ما أفعل(.
 األلف المقصورة.

 ّثاني(ال راسيّ دّ الفصل ال)الّصّف األّول االبتدائّي / 
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 كتاب التدريبات اللغوية للصف الثاني االبتدائي )وحدة المراجعة(

 مراجعة ما تم دراسته من كفايات تعزز المهارات اللغوية المنشودة

 كتاب القراءة وكتاب التدريبات اللغوية )الجزء األول(

 الَّتاكيب الّللوّية الّنصوص القرائّية
 الكتاوة

 مهارات الدراصة
 التعبع الكتايب الئية الظواهر ا م

اجلملنننننة االاّينننننة البسنننننيطة )املبتنننننندأ  وحدة املراجعة )الكرّاصة(.
 واخلرب(.

اجلملنننننة البعلّينننننة البسنننننيطة )البعننننننل 
 والباعل(.

أصننننوات ا نننننرو  القصنننننعة 
والطّويلنننننننننننننننننننننة والّسننننننننننننننننننننناكنة 

 وأشكاهلا.
الّتمييز وني ا نرو  املتقارونة 

 شكالً ولبظًا.
أانننننننناء ا نننننننننرو  وترتينننننننننب 
الكلمننننننننات ترتيًبنننننننننا ألببائي نننننننننا 
 حبسب ا ر  األّول فيها.

 الّتعبع جبمل .
 

 ترتيب مجل لتكوين فقرة . 

 قراءة جدول .

 نشنيد الّنور)شعر(حبظ.
 عام دراصّي جديد. -8
 

 أاّيم األصبوع .
 عالمات الَّتقيم . أمس واليوم وغًدا .

 التعبع جبمل.
 ة.الّتعبع وبقرة قصع 

 تعزيز ما مت دراصته صاوًقا 

 عبارات الَّتحيب والّتحّية. أمل   الّصّف . -0
 االصتبهام ون ) ماذا ( .

صنننننيلة البعننننننل املا نننننني وامل ننننننارع 
 للباعل املؤّنث.

الّتاء املرووطة والّتاء املبتوحة 
 مع البعل.

 

 الّتعبع وسؤال ابصتعمنال 
 ) ماذا ( اصتعانة وصورة.

 صاوًقا  تعزيز ما مت دراصته

الّسمكة تزور املديننة  2+ 2
(0،8.) 

 الّنبي ون  ) ال ( .
 حر  اجلّر  ) إىل ( .

 

 الّتعبع عن صورة جبملة. املّد ابأللف .
 ترتيب مجل لتكوين فقرة .

 إكمال حوار .

 قراءة جدول .

 كيف تصننع لعبنة؟   2+ 2
 (0،8.) 

 االصتبهام ون )ماذا( و )هل(.
للمنننتكلم  اصننتعمال البعنننل امل ننارع

 واللائب.
اصتعمال البعل امل ارع للمخاطب 

 واملخاطبة.
 االصم اجملرور املوصو .

 التاء املرووطة.
 املّد ابلواو.

 التنوين ابلكسر.
 عالمات الَتقيم )./؟/:(

التعبنننننع عنننننن الصنننننور جبمننننننل 
 مبيدة.

 كتاوة قّصة مصّورة .
 

ترتيب كلمات ألببائي ا حبسنب 
 ا ر  األّول فيها.

 حيبظ القرآن الكرمي. عامر -7
 
 

 قرآننا) شعر(حبظ.

اتء املتكّلم واتء املخاطبة مع البعل 
 املا ي .

 التنوين ابلكسر.
 التنوين ابل م.

 

كتاوننة أصننابلة ابصنننتعمال أداة 
االصنننتبهام  )أينننن ( اصننننتعانة 

 وصورة.

 قراءة رصم وياينّ.

 اصتعمال ااي ا شارة )هذا،هذه(. هواية حممود. -1
 مام،خلف،مع(اصتعمال)عند،أ

 اصتعمال ) ك عًا من (.
 طلب .. إىل ..

 البدل مع اصم ا شارة.

 التنوين ابلكسر.
 الّتنوين ابلّ ّم.

 

 تكوين مجل مبيدة .
التعبع عن صورة جبمل 

 مبيدة.

ترتيب الكلمات ألببائي ا 
 حبسب ا ر  األّول فيها.

تنظيم فقرة من خالل  .الّتنوين ابلّ ّم  االصتبهام ون ) ما (. هّيا نبّكر . -1
 ا جاوة عن األصابلة.

 البحث عن معلومات.
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 (ولالتدريبات اللغوية )الجزء األكتاب كتاب القراءة و

 الَّتاكيب اللّلويّة الّنصوص القرائيّة
مهارات  الكتاوة

 التعبع الكتايب الظواهر ا مالئية  الدراصة
 ما هي ؟ )شعر(

 املبيد. اللذاء -82
 

 بهام ون ) ملاذا (.االصت
 الّتعليل ون: ) ألّن .ألّّنا (.

 الّتنوين ابلبتح.
 

 تعزيز ما مت دراصته صاوًقا
 قراءة جدول.
رصم جدول 

 وياانت.
 من نعم هللا )شعر( .

 عيدان الوطّّن. -88
 شعر()البحرين(نشيد( 

  ماصتعمال  مائر املتكل
 قراءة رموز م فقرة .تنظي التنوين أبنواعه . ) أان ، حنن( + البعل امل ارع

 رصالة من الدّمام. -80
، اصتعمال: ) أرجو من هللا أن

 )... 
 ) يسّرين أن (. 

 الّشّدة والتنوين ابل ّم.
 كتاوة رصالة. 

تعزيز ما مت 
 دراصته صاوًقا 

 جسر احملّبة. -82
 

 اجلمع واملبرد.
 (.صيلة التعّجب ون )ما أفعل 

إىل   اصتعمال اجملرور وامل ا
  مع .

 نوين ابل ّم.والت
 التمييز وني ) ض، ظ ( . 

الّتعبع جبمل عن قّصة 
 مصّورة.

تعزيز ما مت 
 دراصته صاوًقا 

 هّيا ننرْلعرْب . -82 
 اصتعمال ظرو  املكان 

 ) فوق ، حتت، أمام، خلف (.
 اصتعمال ) ِوال ( .

 كتاوة فقرة . ) الاّلم ( القمرّية .
تعزيز ما مت 

 دراصته صاوًقا 

ذهبنت  أينن82+  82
 (. 8،0الّشمس ؟ )

 
 

 غيميت ) شعر( .

 اصتعمال ) رمبّا (، ) كعادته (.
ا جاوة عن االصتبهام ون ) هل 

 (   حالة الّنبي.
الّنهي ابصتعمال ) ال ( + 
 البعل املّتصل وواو اجلماعة.

 ) كأّن ... فجأة ( .
 ا ال املبردة.

) الالم ( الّشمسّية و) الالم ( 
 القمرّية.
 وني ) ق ( و) غ (.التمييز 

 مجع املعلومات . الّتعبع عن قّصة مصّورة.
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 التدريبات اللغوية )الجزء الثاني(كتاب كتاب القراءة و

 الَّتاكيب اللّلويّة الّنصوص القرائيّة
مهارات  الكتاوة

 التعبع الكتايب الظواهر ا مالئية  الدراصة
 مشروع تعاويّن . -87
 ) شعر (. الكتاب -

التاء املرووطة والتاء املبتوحة    التعليل ابّلالم قبل االصم.
 األااء.

تعزيز ما مت  كتاوة خطوات خّطة.
 دراصته صاوًقا 

 ) من... إىل آخر (. درس مبيد . -81
 ) من .. إىل أخرى ( .

اجلملة البعلّية ) فعل ماٍض 
+ فاعنننننننل + مبعنننننننول وننننننننه 

 م ا  إىل  مع (.
أجنزاء اجلملنة املطاوقة وني 

 ) البعل والباعل ( .

اهلنناء   موا ننعها املختلبننة مننن 
 الكلمة.

تعزيز ما مت  كتاوة حوار.
 دراصته صاوًقا 

 حيلة صيّب . -81

اجلملنننننننننة البعليّننننننننننة )فعننننننننننل 
م ارع + فاعل + مبعول 
ونننه موصننننو  م ننننا  إىل 

 اصم.
اجلملننننننننننننننننننننننننننننننة االايّنننننننننننننننننننننننننننننننة 

 )خربموصو (.

يننننننب ا ننننننرو  ترت الّتعبع وبقرة عن مهنة. الّشّدة .
 ألببائي ا.

 هدى تستنجد. -02
 فأحّس ون .

 مصنوعة من ...
 املطاوقة وني أجزاء اجلملة.

الّتميينز ونني ) النالم ( الّشمسننّية     
 و) الالم ( القمرّية.

مننننننننننننلء اصننننننننننننتمارة وينننننننننننناانت 
 شخصّية.

 قراءة قائمة.

(  82 -  2األعداد من ) فّكر مع هشام. -08
 ومتييزها.

 االصتبهام ون ) كم (.

صننننوغ أصنننننابلة انطالقًننننا منننننن  املّد ابلياء والواو.
 فقرة.
 

تعزيز ما مت 
 دراصته صاوًقا 

 الكهرابء. -00
 كان + االصم واخلرب.
 حر  اجلّر )عن ( .

تعزيز ما مت  تصميم ملصق حتذيرّي . اهلمزة املتطّرفة وعد مّد ابأللف.
 دراصته صاوًقا 

 مع األلوان . -02
 )أرغب أن أعر )شعر

 ن ) مل ( .الّنبي و
حرو  اجلّر ) على، عن ، 

 إىل،   ، من (.

اتصننننننننال ) النننننننننالم ( الّشمسنننننننننّية 
 ابالصم املبدوء ابّلالم.

اتصال ) الالم ( القمرّية ابالصم 
 املبدوء هبمزة.

تعزيز ما مت  كتاوة أقصوصة.
 دراصته صاوًقا 
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 التدريبات اللغوية )الجزء الثاني(كتاب كتاب القراءة و

 الَّتاكيب اللّلويّة صوص القرائيّةالنّ 
مهارات  الكتاوة

 التعبع الكتايب الظواهر ا مالئية  الدراصة
الّتعليل ابّلالم + البعل  الّ عنلب والّنملة. -02

 امل ارع.
كنننا  اخلطننناب املتصنننلة ابالصنننم 

   حاليت التذكع والتأنيث.
تعزيز ما مت  كتاوة أقصوصة.

 دراصته صاوًقا
 نل والبنراشنننةالطنب-02

 )قّصة شعّرية( .
 مجع املعلومات تعزيز ما مت دراصته صاوًقا الّتمييز وني اهلاء والّتاء املرووطة. تعزيز ما مت دراصته صاوًقا

  الطّائر الذّكّي. -02
اصنننننننتعمال وعينننننننًدا عننننننننن ... 

 قريًبا من ...

 
 التمييز وني ) ث ( و )   ( .

 

 
 كتاوة قائمة.

 
 كتاوة قائمة .

 أان صديقتكم. -07
 

حننيناة ونذرة ) شعر(.
  

 
 ) عندما (.اصتعمال الّظر 

 
 التمييز وني ) ض ( و) ظ ( .

 
 ملء جدول وفق فقرة.

 
 إعداد جدول .

) هننننننننذا ، هننننننننذه ( للمبننننننننرد  وني مدينتني. -01
 واجلمع غع العاقل.

)هننننننننؤالء( للجمنننننننننع املنننننننننذكر 
 واملؤّنث العاقل.

 مّد اهلمزة ابأللف.
ا حننرو  تنطننق كلمننات هبنن  كتاونة

 ( .وال تكتب )هذا، هذه، هؤالء

تعزيز ما مت  كتاوة فقرة.
 دراصته صاوًقا 

 
  أحلم . -01

 أّن + البعل امل ارع
 

 املّد ابأللف .
 

 الّتعبع وبقرات قصعة.
 

تعزيز ما مت 
 دراصته صاوًقا 

 
 الّناس يتشاهبون. -22
 
 حرو  ال ناد  - 28

 ) شعر(.)حبظ(

 
 ( .وأو، )العطف ابصتعمال

 

 
 املّد أبنواعه .

 
الّتعبننننننع عننننننن معلومنننننننات مّت 

 مجعها.

 
 مجع معلومات .

 

 
 
 
 

 الّثاني( راسيّ دّ الفصل الّصّف الّثاني االبتدائّي / تابع )ال



2 

 

 
 
 
 

 كتاب القراءة وكتاب التدريبات اللغوية )الجزء األول(

 الَّتاكيب اللّلويّة قالب الّنص الّنصوص القرائيّة
 الكتاوة

 عبع الكتايبّ التّ  اخلطّ  ة الظواهر ا مالئيّ 
 من مبّكريت. -8
لعنننننننودة إىل املدرصنننننننة ا -0

 )للحبظ والبهم(

اصننننننننننننتعمال ) اترة ...  مذّكرات.
 اترة (. 

التمييننننننننز ونننننننننني ا نننننننننرو  
 ظ( -ض املتقاروة لبظًا)

كتاوة 
 ا رو 
) ج/ 
 ح/خ (

تعزيز ما مت 
 دراصته صاوًقا

  )أنشودة )حرو  العرب
 )للحبظ والبهم( 

شعر من كتاب 
وطّن البحرين 

  87ص
 مت دراصتهتعزيز ما تعزيز مامت دراصته 

تعزيز ما مت 
 دراصته صاوًقا

كينننف أصننننبحت هننننند    -2
 كبعة ؟

 أنشودة )دنياان مرح (.-2 

  وصف حدث.
 
 شعر

اصنتعمال ) ذات مننّرة 
 .) .. 

 ( . اصتعمال)ترغب  
اصننتعمال املبعننول وننه 

 امل ا . 

 الّشدة. 
 ) ال ( الّشمسّية. 
 ) ال ( القمرّية . 

دخول)ال(على الكلمات 
 الم. املبدوءة ابل

كتاوة فقرة 
 وصبّية.

اصتعمال ) وع هم  وصف حدث. حسن اجلوار. -2
 وعً ا (. 

اصتعمال)وني ا ينن 
 واآلخر(. 

 اصتعمال الظرو : 
 –) األصبوع املا ي

 البارحة ( .  –أمس 

 املّد ابلياء. 
 املّد ابلواو. 

كتاوة حر  
 ) ك(

كتاوة فقرة 
 وصبّية 

)وصف الّشكل 
 اخلارجّي(

 لّسّيارات. حديث ا -2
 أنشودة )صديقي(-7

صرد معلومات. 
 شعر

 اخلرب املوصو  . 
 اصتعمال ) وفجأة (. 

تعزيز ما مت  املدود أبنواعها. 
دراصته 
 صاوًقا 

كتاوة فقرة 
 وصبّية.

  )أنشنننننننننننننننننننودة )األخننننننننننننننننننننّوة
 )للحبظ والبهم(

شعر من كتاب 
وطّن البحرين 

 22ص 
 تعزيز مامت دراصته تعزيز مامت دراصته

 تعزيز ما مت
دراصته 
 صاوًقا 

تعزيز ما مت 
 دراصته صاوًقا

اصنننننننننتعمال ) يسنننننننننّرين،  وصف حدث  ملاذا أحّب الّنخيل ؟ -1
 أخشى أن(.

 املّد ابلياء.
 الّتنوين ابلّ ّم.

كتاوة فقرتني عن  
 مو وع الّنخلة.

 
 

 األّول( راسيّ دّ الفصل ال)الّصّف الّثالث االبتدائّي / 
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 كتاب القراءة وكتاب التدريبات اللغوية )الجزء األول(

 الّنصوص القرائيّة
 قالب 
 الَّتاكيب اللّلويّة الّنص

 الكتاوة
 عبع الكتايبّ التّ  اخلطّ  ة الظواهر ا مالئيّ 

 رصالة. -1
 
 أنشودة )صباح اخلع  -82

 اي وطّن(. )للحبظ والبهم(

  رصالة.
 
 شعر.

 اصتعمال ) طلًبا لن... (.
 اصتعمال اخلرب امل ا .

اهلمننزة املتطّرفننة وعنند 
 مّد ابأللف.

اتصننننننننال الكلمننننننننات 
طنننننننننب وكنننننننننا  املخا

 للمؤّنث واملذّكر.

 كتاونة ا ر 
 ) هن ( 

إعادة ترتيب 
 أجزاء رصالة.

عرض  صناعات شعبّية. -88
 معلومات

 اصتعمال ) منذ (.
 اصتعمال ) إذا (.

 كتاونة ا رفني  مهزة القطع .
 )   ، ق (

 كتاوة تقرير.

 حرفة مازالت ابقية. -80
 
 ماذا أكون؟ -82

عرض 
 معلومات
 شعر.

 ل (.اصتعمال ) مازا
 

 كتاوة حوار.  مهزة الوصل .

 اصتعمال ) ليتك (. وصف. حممّية العرين . -82
 املبتدأ املؤّخر.

دخننول الّنننالم علنننى 
الكلمنننننات املعرفننننننة 

 ون ) ال (.

 كتاونة ا ر  
 ) ل (

تعزيز ما مت 
 دراصته صاوًقا

 من غرائب الّسمك.    -82
 
أنشنننننننننننننننودة )الّطبنننننننننننننننل  -82

 والعصبور(.

عرض 
معلومات 
 شعر..

 حّّت + البعل امل ارع. 
 كا  الّتشبيه. 

دخول الكا  على 
الكلمننننننات املعّرفنننننننة 

 ون ) ال (. 

 كتاوة ا ر  
 ) ل (

تعزيز ما مت 
 دراصته صاوًقا

 حوار مع صحاوة.   -87
 
 

الم الّتعليننننننننننل + البعنننننننننننل  حوار.
 امل ارع . 

 حني + البعل امل ارع .
 -ظنرو  الّزمننان ) صننيًبا

 . خريًبا (-رويًعا -شتاءً 

دخول )الباء( علنى 
الكلمننننننات املعّرفنننننننة 

 كتاوة ا رفني  ون ) ال ( .
 ) س ، ش(.

 إنشاء حوار.

 الزراعة احملمّية.  -81
  

عرض 
 معلومات.

 املبعول املطلق. 
اصنننتعمال )هنننذا ، هنننذه ، 

 هااتن ، هذان(. 

تعزينننننننننننننننننز منننننننننننننننننا مت  الّتنوين أبنواعه. 
 دراصته صاوًقا

إعداد خّطة 
مشروع وفنق 

 ّددة.معطينات حم
مسرحّية  املطر.   -81

 شعرّية .
األلنننننننننف املقصنننننننننورة  الّنداء ون )  اي (. 

 والياء. 
اهلمزة املتطرفة وعند 

 مّد ابأللف. 

 كتاوة ا ر  
 ) ن (.

 إعداد ملصق.

 

ل( مالحظة  )الفصل األو 

 "ة  من الكتاب اإلثرائي  "وطني البحرين" القصيدتان "حروف العرب" و"أنشودة األخو 

 

 

 

 األّول( راسيّ دّ الفصل ال)الّصّف الّثالث االبتدائّي / تابع 
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 كتاب القراءة وكتاب التدريبات اللغوية )الجزء الثاني(

 قالب الّنصوص القرائيّة
 الّنص

 الَّتاكيب اللّلويّة
 الكتاوة

 عبع الكتايبّ التّ  اخلطّ  ة الظواهر ا مالئيّ 
  أنشننننودة )حننننّب الننننوطن

  )للحبظ والبهم(
شعر من  

كتاب وطّن 
البحرين ص 

82 
 ز مامت تعزي مت دراصته صاوًقا  تعزيز ما

 دراصته صاوًقا

تعزيز مامت 
 دراصته صاوًقا

 تعزيز مامت 
 دراصته صاوًقا

ا ينننننننننننناة   مركبننننننننننننة  -02
 ف اء.   

عرض 
 معلومات

 ) ان ( املتكلمني . 
 )  اتء ( املتكلّم .

دخننول البننناء والكنننا  
والّنالم علننى الكلمننات 

 املعّرفة ون ) ال (. 
 مهزات القطع والوصل.

 كتاونة ا نر  
 ) م ( .

كتاوة حوار مع 
االصتعانة أبدوات 
 اصتبهام حمّددة.
 كتاوة فقرة.

 أان والكمبيوتر.   -08
 أنشودة )القمر(.  -00

 قّصة مصّورة .
 شعر

 (.82-2)متييز العدد من
 متييز العقود. 

واهلاء    ةالّتاء املرووط
 آخر الكلمة. 

 كتاونة ا رفني
 ) ع،غ ( .

تعزيز ما مت 
 دراصته صاوًقا

 ال النافية + ول .  تعليمات . ف أقود دّراجيت ؟ كي  -02
 حنن + البعل امل ارع. 

كتاوة ا نر   مهزات الوصل والقطع. 
 )ع( 

 كتاوة تعليمات.

غّسان يعر  ما هو  -02
 الّتلّوث . 

 
 ا ركة قّوة -02

وصف 
حدث+ 
  حوار.
 شعر .

املطاوقنة وني أجزاء اجلمنلة 
 ) الّتأنيث والّتذكع ( . 

أان ، هو ، هي ،  ئر:الّ ما
 .مها ، هم ، هن

 ا رفني كتاونة )ث،  (. الّتمييز وني
 ) ط، ظ (

 كتاوة إرشادات.

 حننرو  العطف :  حوار . لن أتخذ صيامي.  -02
 ) و، أو، مّث ،  (.

 ا رفني كتاونة (.)س، صالّتمييز وني 
 ص، ض ()

 كتاوة وطاقة.

 أوطال صلار . -07
 
 
أنشودة )رصول  -01
 الم()للحبظ والبهم(السّ 

وصف حدث 
+ عرض 
 معلومات .
 
 شعر

حتويننننننننل اجلمننلنننننننننة البعليّننننننننة 
)فاعلهنننا م نننىّل ( إىل مجلننننة 

 ااّية. 
لرْو ........... 
 لرن.........

كلمننننننات هبننننننا حنننننننرو  
تنطننق وال تكتنننب)لكن 
، هؤالء ، هذه ، ذلك 

 (. ، هذا
عالمننات الَتّقنننيم )./ ، 

 / ؟ / ! / : (.

 كتاونة ا ر  
 ( ) ص

تعزيز ما مت 
 دراصته صاوًقا

 
 
 
 
 
 

 الّثاني( راسيّ دّ الفصل ال)الّصّف الّثالث االبتدائّي / 
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 كتاب القراءة وكتاب التدريبات اللغوية )الجزء الثاني(

 الّنصوص القرائيّة
 قالب 
 الَّتاكيب اللّلويّة الّنص

 الكتاوة
 عبع الكتايبّ التّ  اخلطّ  ة الظواهر ا مالئيّ 

حوار +  مدينة السالم . -01
عرض 
 معلومات

 قّدم.اخلرب شبه مجلة م
 (.ما أفعلالتعجب ون )

 إّن + اصم وخرب.

 كتاونة ا ر  األلف البارقة .
 (.) ي

كتاوة حوار 
ابصتعمال 

أدوات اصتبهام 
 حمّددة.

 لقاء أطبال العرب . -22
 
ا لننننننننننننننننننم العنننننننننننننننننننريّب  -28

 )للحبظ والبهم(

وصف 
  حدث
 شعر

 كان ، إّن (اصتعمال )
التحوينننل منننن املنننذّكر إىل 

 املؤّنث.

 التننننننننننننننناء   آخنننننننننننننننر
 البعل.

 كتاوة ا رو : 
 ) ر، ز، و (.

ملء وطاقة 
 تعار .

 كتاوة فقرة.

 االصت ناء ون ) إال (. قّصة البراشة البي اء . -20
 اصتعمال ) لكن (.

مهنننننننننننننننزات الوصننننننننننننننننل 
 والقطع .

 كتاوة ا رو :
 ()ب ، ت ، ث

 كتاوة قّصة .

  )أنشننننننننودة )أان الشنننننننننجرة
 )للحبظ والبهم(

شعر من  
كتاب وطّن 
البحرين ص 

01 

 تعزيز ما مت دراصته صاوًقا
تعزيز ما مت دراصته 

 صاوًقا

تعزيز ما مت 
 دراصته صاوًقا

تعزيز ما مت 
 دراصته صاوًقا

 يوم البرح العظيم . -22
 قّصة

 ا ال.
حرو  اجلّر)  ، على، 

 (.من ، إىل، ون

مهنننننننننننننننزات الوصننننننننننننننننل 
 والقطع.

 كتاوة ا رفني: 
 ) ذ ، د ( .

 كتاوة قّصة.

 .من نوادر أشعب -22
 
 أغنية جحا. -22
 
 

أقصوصة 
 )نوادر(

 شعر 

 ) ال ( النافية  .
 ) ال ( الناهية . 

اهلنننننننننننننننننننناء والتنننننننننننننننننننناء 
املرووطتنان   آخننر 

 الكلمة.
مهننننننننننننننننننزات القطننننننننننننننننننع 

 والوصل.

 كتاوة ا ر 
 ) أ ( . 

 كتاوة تعليقات.

 
 

 )الفصل الثاني( مالحظة

  ني البحرين"من الكتاب اإلثرائي  "وط "الش جرةالقصيدتان "حب  الوطن" و"أنا 

 
 
 

 الّثاني( راسيّ دّ الفصل البع )الّصّف الّثالث االبتدائّي / تا
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 حلقة األولىتوزيع محتوى كتاب "وطني البحرين" على مقّررات اللغة العربية لل

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  :مالحظة

مة  يختار 
ّ
م / املعل

ّ
لبة،  (وطني البحرينبقّية نصوص الكتاب اإلثرائي )من املعل

ّ
 ما يناسب منها مستوى الط

 إثرائي ويعتمده
َ
 أناشيد

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الّدراس ّي 
 
ّ
 الّصف

اني الفصل األّول 
َّ
 الفصل الثـ

صوص
ّ
صوص املقّرر للحفظ الن

ّ
 املقّرر للحفظ الن

الث االبتدائّي 
َّ
 الث

 صيدة كاملةالق حّب الوطن القصيدة كاملة حروف العرب

 (6-1)األبيات  أنا الّشجرة القصيدة كاملة أنشودة األخوَّة


