
 

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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(ن)لوحة محادثة حرف 
نورا ونادر في الغابة

: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

-الحشرات–الحيوانات -الطيور
فصل الشتاء–الليل -النباتات

:إسالمية
العسل وذكره في القرآن الكريم

النخلة وذكرها في القرآن
الربط بالخبرات األخرى

:رياضية
كم نملة في اللوحة؟
كم نخلة في اللوحة؟

كم ولد وبنت ؟كم نحلة؟

:وطنية
(شارة السبق والفوز) ناموس

هدير ممدوح 
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هدير ممدوح



(ن)لوحة محادثة حرف 
هناك ولد اسمه نادر وبنت اسمها نورا كان لديهم مشروع عن الحيوانات كان 

ذهبا بالفعل الى الغابة مع الكاميرات الخاصة بهما حتى . الموجودة في الغابة 
. شاهدا خلية نحل جميلة وشاهدوا كيف يصنع النحل العسل . يوثقا كل شيء 

وشاهدا مجموعة من النمل تحمل خزينها وتسير في خط مستقيم لتخزنه داخل 
وقفا و. وشاهدا نسراً يحلق في السماء عاليا  فقاموا بأخذ الصور له . بيتها للشتاء

ي تحت نخلة عالية حتى يستريحا ولكن تأخر الوقت وأتى الليل وظهرت النجوم ف
وفجأة ظهر امامهم من بعيد نمر شعر نادر ونورا . السماء والقمر لتنير المكان 

بالخوف الشديد وبدأوا بالصراخ وسمعهم حارس بالغابة واحضر شعلة النار 
شكر نادر ونورا الحارس كثيرا . واتى مسرعاً وما ان رأه النمر فر هاربا 

.وادركوا انهم اخطأوا حينما أتوا الى الغابة بمفردهم وحينما تأخروا فيها أيضا 

ممدوحهدير:المعلمةتأليف 


