
 

  

جمعة ال خميسال  ربعاءاأل  ثالثاءال  ثنين اال   المواد الدراسية 
 التعبير الكتاب   

 

تعزيز مهارة الالم الشمسية  

 والالم القمرية

اختبار مبكر ضمن مشروع 

التقييم والتدخل لتطوير  

مهارات القراءة والكتابة في  

  اللغة العربية والذي يهدف

تحديد مدى اكتساب   إلى

الطلبة للمهارات األساسية  

التي تسهم في بناء  

المهارات القرائية والكتابية  

لدى طلبة الصفين األول  

 والثاني

قصة / المخلوقات الفضائية قراءة +  

واستيعاب فهم  

 كتاب الطالب رقم7

اختبار مبكر ضمن مشروع التقييم  

والتدخل لتطوير مهارات القراءة  

والكتابة في اللغة العربية والذي  

تحديد مدى اكتساب الطلبة  إلى يهدف 

للمهارات األساسية التي تسهم في  

بناء المهارات القرائية والكتابية لدى  

 طلبة الصفين األول والثاني 

 قصة / المخلوقات الفضائية 

والتراكيب /   المفردات قراءة

 قراءة القصة

 كتاب الطالب رقم7

اختبار مبكر ضمن مشروع 

التقييم والتدخل لتطوير  

مهارات القراءة والكتابة في  

اللغة العربية والذي يهدف  

تحديد مدى اكتساب  إلى 

الطلبة للمهارات األساسية  

التي تسهم في بناء  

المهارات القرائية والكتابية  

الصفين األول  لدى طلبة 

 والثاني

 الفهم واالستيعاب 

 تقويم مستمر 

 

اختبار مبكر ضمن مشروع 

التقييم والتدخل لتطوير  

مهارات القراءة والكتابة في  

اللغة العربية والذي يهدف  

حديد مدى اكتساب  إلى ت

الطلبة للمهارات األساسية  

التي تسهم في بناء  

المهارات القرائية والكتابية  

الصفين األول  لدى طلبة 

 والثاني

 عنوان الدرس 
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راءة مع األسرة النص  ق

  المعلوماتي

 كتاب الطالب 

   

قراءة قصة من نهلة  

 وناهل 

القصة قراءة  التدريب على قراءة

معبرة وبسرعة وطلاقة مراعيًا  

 الحركات

 كتاب الطالب  

جمل   التدريب على قراءة

الأسرة  المفردات مع  

 كتاب الطالب  

التدريب على الفهم  

 والاستيعاب من كتاب

 مدارج القراءة

 ةالقراء
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                                            1النهيانية للتعليم األساسي ح  المدرسة



 

 للفقرة المسودة تعديل

  الصف في كتبت التي

  وارسالها على

lms 

يبحث عن 10  كلمات  

من قصة نهلة وناهل  

تحتوي عىل  الالم 

   
 
الشمسية  ويضعها ف

جمل صحيحة ويكتبها  

ه   دفير
 
 .ف

يبحث عن 10  كلمات من  

قصة نهلة وناهل تحتوي عىل  

التاء المفتوحة والمربوطة  

  جمل  
 
والهاء ويضعها ف

ه   دفير
 
 .صحيحة ويكتبها ف

 

   
 
قراءة المفردات ووضعها ف

   
 
جمل صحيحة وكتابتها ف

 كراس الطالب 

اختيار قصة من كتاب  

مدارج القراءة واإلجابة  

 عن أسئلته 

 المهمة اإلثرائية 

87المجلد السابع : الدرس األول       سورة المسد صفحة   عنوان الدرس  
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االنتهاء من حفظ سورة الشرح وحديث حالوة  
  االيمان

08آمنوا “  صفحة قراءة نص  “ إن هللا يدافع عن الذين    المهمة اإلثرائية  
 

خاء وعطاءإ      
 الكتاب السابع

 عنوان الدرس  النظام في كل مكان 
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  مهمات المادة  
اكتب من كل  

 درس

ال  خدإ
مات  الكل

حية  فتالما
مل في ج

تامة 
ةفيدوم   

قراءة 
الدرس  
+ حل 
 األسئلة 

 اإلثرائية المهمة 
 

 ة األنشط     

  

   


