
  

مملكة البحرين  –المدرسة األردية الباكستانية   

ج لمادة الغة العربيةاخطة تنفيذ المنه  

H kg 

عدد 
الحص
 ص

ءتاريخ البد الدروس األهداف الشهر /  
 األسبوع 

 
5 

 يتعرف الطالب على حرف الدال من حيث شكله وصوته 
 يعرف الطالب الصوت القصيرمن خالل مسرحية

الطويل )ايعرف الطالب حروف المد   
ي(-و  

 يعرف الطالب مواضع وأشكال الحرف
ديك(–امالء وقراءة كلمات بسيطة )دب  - 

 
 
 

 حرف الدال

 
 

إبريل 12 – 8  

 

 
 

 إبريل

 
5 

يتعرف الطالب على حرف الراء من حيث شكله وصوته -  
داخل  يعرف الطالب الصوت القصير من خالل كتابته على الرمل

 الصف
يعرف الطالب الصوت القصيرمن خالل مسرحية -  
وف يعرف مواضع واشكال الحرف المختلفة ويعرف انه من الحر -

 الرافسة
رمان(–امالء وقراءة كلمات بسيطة )درس  -  
 

 
 
 

 حرف الراء

 
 

إبريل 19 – 15  

 
 

 إبريل

 
5 

 يتعرف الطالب على حرف الباء من حيث شكله وصوته -
 يعرف مواضع وأشكال الحرف  -
 يميز بين الصوت القصير والمد الطويل -
 بطة( –امالء وقراءة كلمات بسيطة )بنت  -

 
 حرف الباء

 
 

 
إبريل 26 – 22  

 
 إبريل



  

 يتعرف الطالب على حرف السين من حيث شكله وصوته 4
 يعرف مواضع وأشكال الحرف
الطويل ديميز بين الصوت القصير والم  

ساعة (–امالء وقراءة كلمات بسيطة )سمك  -  

 
السين حرف  

مايو3 –إبريل 29  

مايو 3 –إبريل  29  

 
 مايو

 
5 

يتعرف الطالب على حرف الزاي من حيث شكله وصوته -  
يعرف الطالب الصوت القصير للحرف -  
يميزبين الصوت القصير والمد الطويل -  
زر( –قراءة كلمات بسيطة )زهرة  -  

 

 
 

 حرف الزاي
 

 

مايو 10 – 6  

 
 مايو

 
5 

 يتعرف الطالب على حرف الجيم من حيث صوته وشكله
 يعرف الصوت القصير لحرف الجيم

 يعرف مواضع وأشكال الحرف 
جبل ( –قراءة )جزر   

 -يميز بين الصوت القصير والمدالطويل 

 
 

 حرف الجيم 

 
مايو 17 – 13  

 
 مايو 

 
5 

وصوتهيتعرف الطالب على حرف التاءمن حيث شكله   
يعرف الطالب الصوت القصير لحرف التاء    

  
تفاح ( –امالء في الكلمات التالية )توت   -  

 
 حرف التاء

 
 
 

 

مايو 24 – 20  

 
 مايو

 
5 

 
 

-- وصوته شكله حيث من الشين حرف على الطالب يتعرف   
الشين لحرف القصير الصوت الطالب يعرف -  

الطويل والمد القصير الصوت بين يميز -  
الحرف واشكال مواضع يعرف -  

شراع – شمعة) التالية الكلمات في امالء ) 
 

 

 
 حرف الشين

27 - 31  

 
 مايو

 
 
 

 مايو



  

يتعرف الطالب علي حرف الالم من حيث شكله وصوته. -    
يعرف الطالب الصوت القصير والمد الطويل لحرف الميم. -  
يعرف مواضع واشكال الحرف. -  
.لحم( -ليمون  –يقوم بقراءة كلمات بسيطة مثل )لهب  -  

 حرف الالم

28/8/2018  
أغسطس ) 

 رابع(

1 

يتعرف الطالب علي حرف الخاء من حيث شكله وصوته. -    
يعرف الطالب الصوت القصير والمد الطويل لحرف الخاء. -  
يعرف مواضع واشكال الحرف. -  
خبز( -خزانه  –يقوم بقراءة كلمات بسيطة مثل )خروف   -  
تركيب كلمات من الحروف. -  

 حرف الخاء

4/9/2018-

18/9/2018  
 سبتمبر) أول /

 ثاني (

2 

يتعرف الطالب علي حرف الالم من حيث شكله وصوته. -    
يعرف الطالب الصوت القصير والمد الطويل لحرف الهاء. -  
يعرف مواضع واشكال الحرف. -  
.هالل( -هر  –يقوم بقراءة كلمات بسيطة مثل )لهب  -  
إمالء وتركيب كلمات من الحروف )هدية وهاتف(. -  

 حرف الهاء
 

23/9/2018 (سبتمبر) ثالث   

3 

يتعرف الطالب علي حرف األلف من حيث شكله وصوته. -    
يعرف الطالب الصوت القصير والمد الطويل لحرف األلف. -  
يعرف مواضع واشكال الحرف. -  
أبي( –يقوم بقراءة كلمات بسيطة مثل )أمى  -  
إيمان(. –تحليل كلمات )آدم  -  
 

 حرف األلف

30/9/2018  
بر) سبتمبر/ أكتو

 رابع / أول(

4 

يتعرف الطالب علي حرف الفاء من حيث شكله وصوته. -    
يعرف الطالب الصوت القصير والمد الطويل لحرف الفاء. -  
يعرف مواضع واشكال الحرف. -  
.فرشاة(-فجل –يقوم بقراءة كلمات بسيطة مثل )فأر  -  
نفوز(. –فارس  –تحليل كلمات )فيل  -  

 

 حرف الفاء
 
 
 
 
 
 

7/10/2018  أكتوبر) ثاني( 

5 



  

يتعرف الطالب علي حرف العين من حيث شكله وصوته. -    
يعرف الطالب الصوت القصير والمد الطويل لحرف العين. -  
يعرف مواضع واشكال الحرف. -  
عنب( -عشب  –يقوم بقراءة كلمات بسيطة مثل )عسل  -  
نعوم( –عيد  –تحليل الكلمات )عامر  -  

 

 حرف العين

14/10/2018  أكتوبر)ثالث( 

6 

يتعرف الطالب علي حرف القاف من حيث شكله وصوته. -    
يعرف الطالب الصوت القصير والمد الطويل لحرف القاف. -  
يعرف مواضع واشكال الحرف. -  
.قرد( -قبعة  –يقوم بقراءة كلمات بسيطة مثل )قلم  -  
نقود(. –فقير  –تحليل كلمات )قام  -  

 

 حرف القاف

21/10/2018  أكتوبر)رابع( 

7 

يتعرف الطالب علي حرف الكاف من حيث شكله وصوته. -    
يعرف الطالب الصوت القصير والمد الطويل لحرف الكاف. -  
يعرف مواضع واشكال الحرف. -  
كرة( -كتاب  –يقوم بقراءة كلمات بسيطة مثل )كأس  -  
سكين( –تحليل كلمات )كوب  -  

 

حرف 
 الكاف

28/01/2018  

ر أكتوبر/ نوفمب
  

 )أول(

8 

يتعرف الطالب علي حرف الطاء من حيث شكله وصوته. -    
يعرف الطالب الصوت القصير والمد الطويل لحرف الطاء. -  
يعرف مواضع واشكال الحرف. -  
.طيور( -طفل  –يقوم بقراءة كلمات بسيطة مثل )طبل  -  
طين( –نطوف  –تحليل كلمات ) طار  -  

 

 حرف الطاء
 
 
 
 
 

 

4/11/2018  نوفمبر) ثاني ( 

9 

اختبارات        



  

الفصل 
الدراسي 

 الثاني.

يتعرف الطالب علي حرف الغين من حيث شكله وصوته. -    
لحرف الغين. يعرف الطالب الصوت القصير والمد الطويل -  
يعرف مواضع واشكال الحرف. -  
.غروب( -غراء  –يقوم بقراءة كلمات بسيطة مثل )غزال  -  
غوريال( –رغيف  –تحليل كلمات ) غابة  -  
 

 حرف الغين

13/1/2019  يناير ) أول( 

1 

يتعرف الطالب علي حرف الصاد من حيث شكله وصوته. -    
لحرف الصاد. يعرف الطالب الصوت القصير والمد الطويل -  
يعرف مواضع واشكال الحرف. -  
.صندوق(-صفر  –يقوم بقراءة كلمات بسيطة مثل )صقر  -  
صوف( –رصيف  –تحليل كلمات )صاد  -  
 

حرف 
 الصاد

20/1/2019  

 2 يناير ) ثاني(

يتعرف الطالب علي حرف الياء من حيث شكله وصوته. -    
الياء.يعرف الطالب الصوت القصير والمد الطويل لحرف  -  
يعرف مواضع واشكال الحرف. -  
.(-ياسمين  –يقوم بقراءة كلمات بسيطة مثل )يد  -  
نسرين( –نسور  –تحليل كلمات ) ياسر  -  
 

 حرف الياء

27/1/2019  

 3 يناير )ثالث(

يتعرف الطالب علي حرف الظاء من حيث شكله وصوته. -    
يعرف الطالب الصوت القصير والمد الطويل لحرف الظاء. -  
يعرف مواضع واشكال الحرف. -  
.ظفر( -ظل  –يقوم بقراءة كلمات بسيطة مثل )ظهر  -  
(–عظيم  –تحليل كلمات ) ظافر  -  
 

 حرف الظاء

3/2/2019  

 4 يناير)رابع(

يتعرف الطالب علي حرف الثاء من حيث شكله وصوته. -   10/2/2019 حرف الثاء   5 فبراير)أول( 



  

يعرف الطالب الصوت القصير والمد الطويل لحرف الثاء. -  
واشكال الحرف. يعرف مواضع -  

.ثمار( -ثعبان  –يقوم بقراءة كلمات بسيطة مثل )ثعلب  -  
ثيران( –ثابت  –تحليل كلمات ) ثوم  -  

 

يتعرف الطالب علي حرف الضاد من حيث شكله وصوته. -    
يعرف الطالب الصوت القصير والمد الطويل لحرف الضاد. -  
واشكال الحرف.يعرف مواضع  -  
.ضروس( -ضفدع  –يقوم بقراءة كلمات بسيطة مثل )ضرب  -  
خضوع( –رضيع  –تحليل كلمات ) ضابط  -  
 

حرف 
 الضاد

17/2/2019  

 6 فبراير)ثاني(

 


