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   األول 

 الخامس الرابع الثالث الثان 

ير
نا
ي

 

  
 

13-17 
ن  ن والشي   حرفا السي 

ن  ي السي 
ن
أنشودة عن حرف
ن   والشي 

ة عن كل حرف  قصة قصي 
 مفردات جديدة من القصة : 

–ألمس المساء ا-يارة س-سأل 
 سلة

اء  –شارك   –أشجار  –شر
 عاش

20-24 

 حرف الصاد
 أنشودة عن حرف الصاد
قصة قصيرة عن حرف 

 الصاد )القصة واألصدقاء (
مفردات جديدة من القصة 

 –االنتصار  –:الصف 
 الصباح –القصة 

27-31 

 حرف الضاد
أنشودة عن حرف 

 الضاد
قصة قصيرة عن حرف 

الضاد )الضفدع 
 األخضر (

مفردات جديدة من 
 أخضر –القصة )ضاع 

 –تعض  –ضفدع  –
 تضرب (

ير
ا
ر

ب
ف

 

3-7 
 حرف الطاء والظاء 

ة عن حرف الطاء والظاء  أنشودة قصي 
ن )الطفل  ة عن الحرفي  قصة قصي 

ي (
 الفنان ()ظريفة أخت 

10-14 
ن   حرف العي 

ن   أنشودة عن حرف العي 
ة عن الحرف )عيد  قصة قصي 

) ي  أب 
 ( تعب –)عيد سمع 

17-21 
ن   الغي 

ن أنشودة عن حرف   الغي 
ة عن الحرف قصة  قصي 

 )غناء ألمي (

24-28 
 حرفا الفاء والقاف

أنشودة عن حرف الفاء 
 والقاف . 

ة )فاز عفيف  قصة قصي 
 ()القط الجائع (
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 –مفردات جديدة من القصة )ظريفة 
 مطر ( –قط  –تظهر 

 

فردات الجديدة من القصة الم
 أبلغ ( –صغي   –غناء )

 –المفردات الجديدة )فاز 
 –ل قط خلف ()قا –قفز 

 رفاق (

س
ار
م

 

 3-7 
 حرفا الكاف والالم

أنشودة عن حرف الكاف 
 والالم . 

ي 
ن
ة )الكتاب ف قصة قصي 

 المكتبة ()لميس والكعب (
 –مفردات جديدة )كتاب 

 كعكة  –آكل  –مكتبة 
 السؤال –لميس  –)عالي 

10-14  
 

 حرفا الميم 
أنشودة عن حرف الميم 

 والنون
ن تدمع ( ة )العي   قصة قصي 
 –المفردات الجديدة )ما 

 ترسم ( –تسمع  –تدمع 
 

27-21 
 

 حرف النون
 أنشودة عن حرف النون

 
 )نادر والحصان (

 –المفردات الجديدة ) 
 مكان –حصان  –)نادر 

 

24-28 
 حرف الهاء والمدود

أنشودة عن حرف 

 الهاء

ة   قصة قصي 

 )الهر فهمان (

مفردات جديدة 
توجه  –هر  –)هطل 
– )

ً
 هاربا


