
 

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 الصف األول اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/1social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/1social1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade1                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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   حافلة - تقرأ - شمس - فرشاة - صابون - فراشة                 هذا التدريب تحليل الكلمة على حسب الصوت

                    

َُحـا  ِفــــَلـة َشْمــــٌستَـْقــــــــَر    أ

          

فُــْر  َشاة
          

َصا  بُون
             

فَـــــــــرَا   َشة



موز - تفاحة - كرة - كعكة - سلطة - بطاطس                       هذا التدريب تحليل الكلمة على حسب الصوت

             

                              

                    

بَــــــــطَا  ِطسَكْعــــــَكة

َمــْو    ز
   

ا   َحة ُكـــــــــرَةتُــــــــفّـَ

   

َســــــــَلـــــــطَة



حـافـلـة - تـقـرأ                     هذا التدريب هو لتحليل حروف الكلمة كاملة


َحــا  ِفـــَلــٌة
َحــا  ِفـــَلــٌة

تَـــْقـَر أُ
ُ تَـــْقـَر أ



شمس - فراشة                                 هذا التدريب هو لتحليل حروف الكلمة كاملة


َشْمـٌس
َشْمـٌس


فَــَر ا َشٌة
فَــَر ا َشٌة



موز - كعكة                                                      هذا التدريب هو لتحليل حروف الكلمة كاملة


 َمــْو زٌ
َمــْو زٌ


َكــْعـَكـٌة
كــعـكـة



بطاطس - سلطة                                            هذا التدريب هو لتحليل حروف الكلمة كاملة


بَـطَـا ِطس
بَـطَـا ِطس

َسـَلـطَـٌة
َسـَلـطَـٌة



فرشاة - ثالجة                                       هذا التدريب هو لتحليل حروف الكلمة كاملة


فُــْر َشـا ة
فُــْر َشـا ة


ثَــــالَّ  َجــة
ثـَـــالَّ  َجــة



ڈ

كعكة - كرسي                                        هذا التدريب هو لتحليل حروف الكلمة كاملة


َكــْعـَكـة
َكــْعـَكـة

ُكــْر ِسي
ُكــْر ِسي



 شجرة - ليمون                                هذا التدريب هو لتحليل حروف الكلمة كاملة


َشَجــَر ةٌ
َشَجــَر ةٌ


َلــيْــُمــو ن
َلــيْــُمــو ن



حصان - ضفدع                           هذا التدريب هو لتحليل حروف الكلمة كاملة


ِحـَصـا ٌن
ِحـَصـا ٌن


ِضـفْـــَد ع
ِضـفْـــَد ع



 munm88@gmail.com    -   اعداد أ . منير الشيخ - معلم التربية الخاصة     

تـَحْلِيلُ 
  

حُرُوف 
الكَلِمَات 




