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ل عليه في بناء  ُيعوَّ ال�سعودية على الإن�سان، فهو المورد الأ�سا�سي الذي  العربية  حر�ست المملكة 

اأبنائه  الوطن ونه�سته، ولهذا كان الهتمام بتطوير التعليم وتجويده؛ تحقيًقا لتطلعات الوطن في 

وفق روؤية المملكة2030.

الطموح في  الروؤية  بتلك  التزاًما  المناهج وتحديثها  التعليم بتطوير  وزارة  اهتمام  ومن هنا جاء 

وبناء  المواهب  اإلى تطوير  بالإ�سافة  الأ�سا�سية  المهارات  على  تركز  تعليمية متطورة  "اإعداد مناهج 
ال�سخ�سية".

وُتعدُّ مناهج اللغة العربية من اأهم المناهج التعليمية؛ لدورها الجوهري في تاأكيد الهوية الثقافية 

العربية الإ�سالمية، وتعزيز ال�سخ�سية الوطنية ال�سعودية.

اإن كتاب التهيئة وال�ستعداد لل�سف الأول البتدائي يج�سد رغبة �سادقة في اأن ت�سبح اللغة العربية 

يًقا نحو  جزًءا اأ�سا�سيًّا في حياة الطالب، وعن�سًرا مهًما من عنا�سر تكوينه العاطفي والمعرفي، وَطِرِ

اكت�ساف ذاته وتقدير تراثه والعتزاز به، ومنطلًقا لتفوقه في حياته، واإعداده لمجالت العمل التي 

�سيلتحق بها م�ستقباًل، محقًقا طموحاته وُم�ْسهًما في تلبية تطلعات وطنه واآمال اأ�سرته.

م كتاب التهيئة وال�ستعداد اإلى ع�سر مجموعات كل مجموعة تحوي عدًدا من الأن�سطة المتنوعة  ُق�سِّ

والتدريبات التي تنمي لديهم ال�ستعداد لعملية التعلُّم.

اإن هذا الكتاب يوؤكد على اأن يكون المعلم والمتعلم فاعلين في العملية التعليمية، كما يعتمد على 

ٍن تمكًنا عالًيا من مادته، وَحري�ص على تطوير اأ�ساليبه وطرائق تدري�سه، وهو يتطلع  معلٍم ُمثقٍف ُمتمكِّ

القراءة والكتابة وال�ستماع والمحادثة في تكوينه  اللغة:  ُمتعلٍِّم ي�ستثمر المهارات الأ�سا�سية في  اإلى 

العلمي والمعرفي وفي �سناعة �سخ�سيته الإن�سانية والوطنية.

الوطن  واأن يوفق الجميع لما فيه خير  ة منه،  المرجوَّ الكتاب الأهداف  اأن يحّقق هذا  ن�ساأل  واهلل 

وتقّدمه وازدهاره.

َمُة اْلُمَقدِّ
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المجموعة االأولى
1



8

1المجموعة الأولى
اأُْن�ِصُد:1

ال�ص�عر اإبراهيم خف�جي)❋( رحمه اهلل

َماْء َساِرِعي ِلْلَمْجِد َواْلَعْلَياْء        َمّجِدي ِلَخاِلِق السَّ
ْر وَر الُمَسطَّ اَق َأْخَضْر         َيْحِمُل النُّ َواْرَفِعي اْلَخفَّ

ُه َأْكَبْر ِدي اللَّ َردِّ
َيا َموِطِني

     َموِطِني ....... ِعْشَت َفْخَر اْلُمْسِلميْن
َعاَش اْلَمِلْك ...... ِلْلَعَلْم َواْلَوَطْن

ِشيُد اْلَوَطِني النَّ

)✳( �إبر�هيم بن عبد�لرحمن خفاجي �صاعر �صعودي، ولد في مكة �لمكرمة عام 1926، وينحدر من �أ�صرة علمية ثقافية، وقد عرف بتنظيمه لق�صائد مرتبطة 
         بالبيئة �ل�صعودية. كتب �لن�صيد �لوطني �ل�صعودي ولقب ب�صاعر �لوطن، وح�صل على عدد من �لجو�ئز �لتكريمية. توفي رحمه �هلل عام 2017 في مكة �لمكرمة.



9
ف على اأ�صي�ء من محيط المنزل وُي�صميه� ب�أ�صم�ئه� العربية. يتعرَّ

يَه�:2 وَرِة َواأُ�َصمِّ َن�ِت ال�صُّ ُف َعَلى ُمَكوِّ اأََتَعرَّ



10

1المجموعة الأولى

ف على اأ�صي�ء من المحيط الخ�رجي وُي�صميه� ب�أ�صم�ئه� العربية. يتعرَّ

َيَواَن:3 ي اْلَ اأُ�َصـــمِّ



11
يتدرب على االإم�ص�ك ب�لقلم ور�صم الخطوط والمنحني�ت.

ِتَه�:4 ْحَلِة َوَخِليَّ ُل َبْيَ النَّ اأَ�صِ



12

1المجموعة الأولى
5: ُ اأَْنُظُر َواأَُعبِّ

يتدرب على التعبير عن االأفع�ل اليومية التي تم�ر�س في المنزل وخ�رجه.



13
يتدرب على تمييز االأ�صوات.

اأَ�ْصَتِمُع َواأَُميُِّز:6



14

1المجموعة الأولى

يتدرب على المح�ك�ة في اللون، والمه�رة اليدوية.

ُنَه�:7 َلوِّ اأَْخَت�ُر ُلْعَبًة َواأُ



15

ُث َعْن ُلْعَبِتي:8 دَّ اأََتَ

يتدرب على مه�رة التحدث.





المجموعة الث�نية
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2 المجموعة الثانية

أ�صرة. ف على اأفراد اال يتعرَّ

يَه�:1 وَرِة َواأُ�َصمِّ ُف َعَلى ال�صُّ اأََتَعرَّ



19
يتدرب على ر�صم اخلطوط والزواي� ب�جت�ه حمدد.

ُل اْلَوَلَد ِبُلْعَبِتِه:2 اأَ�صِ



20

2 المجموعة الثانية

يتدرب على تمييز اأ�صوات االآالت والمعدات .

ْوَت َواأَُقلُِّدُه:3 اأُاَلِحُظ ال�صَّ



21
� �صحيًح�. يتدرب على نطق اأ�صم�ء ذوي القرابة نطًق� عربيًّ

اأخياأّمي اأبــي

جّدتيجّدياأختي

خايلعّمتيعّمي

خالتي

اأَ�ْصَتِمُع َواأَْنِطُق:4



22

2 المجموعة الثانية

يتدرب على المق�رنة بين الكبير وال�صغير .

ُزُه:5 اأُاَلِحُظ ااْلأَْكَبَ َواأَُميِّ



23
يتدرب على متييز االأ�صي�ء التي تنتمي اإلى جمموعة واحدة.

ُزُه:6 اأُاَلِحُظ اْلـُمْخَتِلَف َواأَُميِّ



24

2 المجموعة الثانية

يتدرب على دقة المالحظة في التمييز الب�صري.

�ِق�َس:7 اأَْكَت�ِصُف النَّ



25
يتدرب على دقة المالحظة، والمه�رة اليدوية.

ُنُه:8 َلوِّ �ْصَم َواأُ اأُْكِمُل الرَّ



26

2 المجموعة الثانية
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3



28

3المجموعة الثالثة

ف على اأنحاء المنزل . يتعرَّ

يَها:1 وَرِة َواأُ�َسمِّ ُف َعَلى ال�سُّ اأََتَعرَّ



29
يتدرب على تمييز اأ�صوات الحيوان�ت .

ْوِت َواأَُقلُِّدُه:2 َلى ال�صَّ اأَ�ْصَتِمُع اإِ



30

3المجموعة الثالثة

يربط بين م� ي�صتمع اإليه وم� يراه.

َداِئـَرًة 3 ْر�ُصـُم  َواأَ ااْلأَ�ْصـَمـ�ِء  َلـى  اإِ اأَ�ْصَتـِمـُع 
وَرِة اْلُمَن��ِصَبِة: َحْوَل ال�صُّ



31
ف على االأم�كن )فوق - تت - اأم�م - خلف(. يتعرَّ

4: ُ اأُاَلِحُظ َواأَُعبِّ



32

3المجموعة الثالثة

ف على االأم�كن ) داخل - خ�رج (. يتعرَّ

5: ُ اأُاَلِحُظ َواأَُعبِّ



33
يتدرب على ر�صم اخلطوط والزواي� ب�جت�ه�ت خمتلفة.

َلى اْلَم�ْصِجِد:6 َل اإِ اأُ�َص�ِعُد َي��ِصًرا ِلَي�صِ





المجموعة الرابعة
4
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4المجموعة الرابعة

ف على اأَ�صم�ء بع�س االأ�صي�ء، ووظ�ئفه�. يتعرَّ

يَه�:1 وَرِة َواأُ�َصمِّ ُف َعَلى ال�صُّ اأََتَعرَّ



37
ف على الك�ئن وبيئته. يتعرَّ

ُل ُكلَّ َك�ِئٍن ِب�ْلـَمَك�ِن الَِّذي َيِعي�ُس ِفيِه:2 اأَ�صِ



38

4المجموعة الرابعة

يتدرب على المق�رنة بين االأ�صي�ء .

ْكِل الَِّذي ُي�ْصِبُهَه�:3 وَرَة ِب�ل�صَّ ُل ال�صُّ اأَ�صِ



39
يتدرب على ر�صم الخطوط والزواي� ب�تج�ه محدد.

�ْصَم :4 َق�َط َواأُْكِمُل الرَّ ُع النِّ اأََتَتبَّ



40

4المجموعة الرابعة

يتدرب على الت�صنيف والمه�رة اليدوية.

َمُه:5 َيَواَن الَِّذي اآُكُل َلْ ُن اْلَ اأَُلوِّ



41
يتدرب على دقة المالحظة في التمييز الب�صري.

�ْصَمَتْيِن:6 ْبَعَة َبْيَن الرَّ ْخِتاَلَف�ِت ال�صَّ اأَْكَت�ِصُف ااْلِ





المجموعة الخ�م�صة
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5المجموعة الخام�سة

ف على اأ�صم�ء االألوان . يتعرَّ

ُز ااْلأَْلَواَن:1 اأَُميِّ



45
ف على اأ�صم�ء بع�س المرافق. يتعرَّ

َل اإَِلى َمْدَر�َصِتي:2 ي ااْلأََم�ِكَن الَِّتي اأَُمرُّ ِبَه� َحتَّى اأَ�صِ اأُ�َصمِّ



46

5المجموعة الخام�سة

يتدرب على ر�صم الخطوط والزواي� ب�تج�ه محدد.

ُن:3 ْهِم، ُثــمَّ اأَُلوِّ �ِه ال�صَّ َ ُر َقَلِمي ِب�جتِّ اأَُمرِّ



47

�صوت �ُصع�ل�صوت بك�ء�صوت �صحك

�صوت �صفري�صوت �صخري�صوت ُعط��س

يتدرب على متييز االأ�صوات.

ْوِت َواأَُح�ِكيِه:4 َلى ال�صَّ اأَ�ْصَتِمُع اإِ



48

5المجموعة الخام�سة

يتدرب على ر�صم الخطوط والُمنحني�ت. 

َلى َطَع�ِمَه�:5 وِل اإِ ْمَلَة َعَلى اْلُو�صُ اأُ�َص�ِعُد النَّ



49
يتدرب على التعبير عن المه�م التي تم�ر�س داخل المنزل وخ�رجه.

ُ َعْنَه�:6 َوَر َواأَُعبِّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ
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6



52

6المجموعة ال�ساد�سة

ف على اأ�صم�ء بع�س االأجهزة الديثة. يتعرَّ

يَه�:1 وَرِة َواأُ�َصمِّ ُف َعَلى ال�صُّ اأََتَعرَّ



53
يتدرب على ربط اجلزء ب�لكل.

� ُيْكِمُلَه�:2 وَرَة ِبَ ُل ال�صُّ اأَ�صِ



54

6المجموعة ال�ساد�سة

يتدرب على المق�رنة بين االأ�صي�ء.

ُل ااْلأَ�ْصَك�َل اْلُمَتَم�ِثَلَة:3 اأَ�صِ



55
يتدرب على المه�رة اليدوية.

ُل َبْيَن اْلَمَف�ِتيِح ِبُخُطوٍط َم�ِئَلٍة:4 اأَْف�صِ



56

6المجموعة ال�ساد�سة

�سراجبحرفيل

قلم األوان

ملعقة
�سمكة

معجون

�سجرة راأ�ص

كتاب

يتدرب على متييز االأ�صوات.

مطعم فّواز

ْوَت ) م (:5 ُق اإَِذا �َصِمْعُت ال�صَّ فِّ اأُ�صَ

مرمي



57
ف على الت�صل�صل الزمني. يتعرَّ

اًل 6 ْيِء الَِّذي َيْحُدُث اأَوَّ اأُ�ِصيُر  ِب�للَّْوِن ااْلأَْحَمِر ِلل�صَّ
َوِب�اْلأَْزَرِق ِللَِّذي َيْحُدُث َث�ِنًي�:





المجموعة ال�ص�بعة
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7المجموعة ال�سابعة

يتدرب على التمييز بين االأجواء المختلفة.

ُز َبْيَن ااْلأَْجَواِء ِفيِهَم�:1 �ْصَمَتْيِن َواأَُميِّ اأُاَلِحُظ الرَّ



61
يتدرب على المق�رنة بين المجموع�ت.

�ِنَيِة:2 وَرِة الثَّ اأَْذُكُر اأَ�ْصَم�َء ااْلأَ�ْصَي�ِء اْلَمْفُقوَدِة ِفي ال�صُّ



62

7المجموعة ال�سابعة

ف على الحوا�س الخم�س. يتعرَّ

وَرِة الَِّتي اأَ�ْصَمُع ا�ْصَمَه�:3 َت ال�صُّ � َتْ اأَْر�ُصُم َخطًّ



63
ف على ال�صيء و�صده. يتعرَّ

ِه:4 دِّ ْيِء َو�صِ ُل َبْيَن ال�صَّ اأَ�صِ



64

7المجموعة ال�سابعة

يكت�صب الذوق الفني، ويتدرب على المه�رة اليدوية.

ُن:5 اأَُلوِّ



المجموعة الث�منة
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8المجموعة الثامنة

يتدرب على حك�ية ق�صة م�صورة.

َتَه�:1 َوَر ، ُثمَّ اأَْحِكي ِق�صَّ اأُاَلِحُظ ال�صُّ



67
يتدرب على االإم�ص�ك ب�لقلم ور�صم اخلطوط، والزواي�، واملنحني�ت.

ُر َقَلِمي َعَلى ااْلأَ�ْصَك�ِل ااْلآِتَيِة:2 اأَُمرِّ



68

8المجموعة الثامنة

يتدرب على التمييز بين اأ�صك�ل الحروف.

ْكِل اْلـُمْخَتِلِف:3 اأَْر�ُصُم       َحْوَل ال�صَّ



69
يتدرب على التمييز بين ال�صرع�ت والمه�رة اليدوية.

ُن ااْلأَ�ْصَرَع:4 اأَُلوِّ



70

8المجموعة الثامنة

يتدرب على اكت�ص�ف العالق�ت بين االأ�صي�ء.

َه�:5 َلُةُ ِبَبْع�صِ ُل َبْيَن ااْلأَ�ْصَي�ِء الَِّتي َلَه� �صِ اأَ�صِ



71
ف على االأدوات المدر�صية وا�صتخدام�ته�. يتعرَّ

ُف َعَلى اأََدَواِتي اْلَمْدَر�ِصيَِّة:6 اأََتَعرَّ
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9المجموعة التا�سعة

يتدرب على حك�ية ق�صة م�صورة.

ُر َعِن اْلَم�َص�ِهِد ااْلآِتَيِة:1 اأَُعبِّ



75
� )دون االلتف�ت اإلى حروفه�(. يتدرب على التمييز بي اأ�صك�ل الكلم�ت ب�صريًّ

ْكِل اْلـُمْخَتِلِف:2 اأَْر�ُصُم       َحْوَل ال�صَّ

ي��صرفوازي��صري��صر
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9المجموعة التا�سعة

يكت�صب الذوق الفني، ويتدرب على المه�رة اليدوية.

ُن:3 اأَُلوِّ



77
يتدرب على ر�صم الخطوط والزواي� والمنحني�ت ب�تج�ه�ت محددة.

ْهِم:4 َج�ِه ال�صَّ ُر َقَلِمي ِب�تِّ اأَُمرِّ





المجموعة الع��صرة
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10المجموعة العا�شرة

ث. يتدرب على مه�رة التحدُّ

ُث :1 اأَْنُظُر َواأََتَحدَّ



81
يتدرب على المق�رنة بين االأ�صي�ء.

وَرَة ِبِظلَِّه�:2 ُل ال�صُّ اأَ�صِ



82

10المجموعة العا�شرة

ث )اإلق�ء التحية(. يتدرب على التحدُّ

ُث:3 َتَحدَّ اأَْنُظُر َواأَ



83
يكت�صب الذوق الفني، ويتدرب على المه�رة اليدوية.

وَرَة ِب�للَّْوِن اْلـُمَن��ِصِب:4 ُن ال�صُّ اأَُلوِّ



84

10 المجموعة العا�شرة

ُر َقَلِمي:5 اأَُمرِّ

يتدرب على ر�صم اخلطوط واملنحني�ت.



85

ُف:6 اأََتـــَعــرَّ

ف على اأفراد اأ�صرة فّواز ونورة. يتعرَّ




