
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد KG1 اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/21                   

* للحصول على جميع أوراق KG1 في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/21arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد KG1 في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/ae/21arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ KG1 اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade21                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس هدير ممدوح اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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(م)لوحة محادثة حرف 
أمي والمطر 

:طريقة استخدام لوحدة المحادثة
يتم عرض اللوحة على األطفال وتبدأ المعلمة في القاء األسئلة عليهم ماذا ترى ؟ 

والتي وتبدأ في التوسع في األسئلة حتى تحصل على جميع الحصيلة اللغوية لديهم
.تعبر عما يوجد باللوحة ثم بعد ذلك تسرد لهم قصتها الموجودة باللوحة 

:علمية

أهمية –تكون االمطار -فصل الشتاء
(مانجو-موز)الفواكه -ماء المطر

:إسالمية
-المسجد-صالة المغرب-الصالة

دعاء نزول المطر 
الربط بالخبرات األخرى

:رياضية
كم عدد الصلوات في اليوم؟

صالة المغرب؟ماترتيب
صالة المغرب كم ركعة؟

كم غيمة موجودة باللوحة؟

:وطنية
أسماء االمارات الموجود -مخور

-مبخرة-بها حرف م
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ممدوحهدير:اعداد



(م)لوحة محادثة حرف 
مريم خرجت الى الحديقة مع والدتها ولكن . كان هناك بنت جميلة اسمها مريم 

سأذهب ألصلي صالة المغرب في: كانت السماء مليئة بالغيوم فقالت األم لمريم
واذا امطرت السماء افتحي مظلتك واغلقي . المسجد يا مريم انتظريني هنا

وبالفعل امطرت السماء وفعلت مريم ما . معطفك جيدا حتى ال تصابي بالبرد
العباءة فقط وال يوجد معها مخوْتحتولكن األم كانت ترتدي . طلبته منها األم

ونقلت إلى المستْفى .وبسبب المطر أصيبت األم بالزكام والحراْة . معطف 
أن ترتدي مالبس ياأميكان يجب : وقالت مريم ألمها.وقام األطباء بعالجها 

.صحيح هذه غلطتي يامريمنعم :قالت األم . ثقيلة حتى ال تصابي بالبرد

ممدوحهدير:المعلمةتأليف 


