
 

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                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
0arabic
0arabic
0arabic1
0arabic1
https://almanahj.com/ae/grade21
https://almanahj.com/ae/grade21
https://almanahj.com/ae/pages/search?teacher_name=هدير ممدوح
https://t.me/UAElinks_bot
https://t.me/UAElinks_bot
http://www.tcpdf.org


(هـ)لوحة محادثة حرف 
هالل رمضان 

: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

–الطعام الصحي في رمضان 
دورة القمر -الحيوانات

:إسالمية
-عادات المسلمين في رمضان

الفرحة لرؤية -إفطار صائم-الصدقة
العطف على -قراءة القرآن-الهالل

مفهوم الصوم-الحيوانات

الربط بالخبرات األخرى

:رياضية
كم حيوان باللوحة؟
كم وجبة هريس ؟

كم فانوس باللوحة؟

:وطنية
هريس



شيله

هرمي
هند

هريس
هادي

مهر
هره

جده

هالل



(هـ)لوحة محادثة حرف 
في مساء يوم جميل اطل علينا هالل شهر رمضان المبارك فرحت هند وفرح 
هادي بقدوم شهر رمضان وبدأت تتذكر هند عاداتهم في ها الشهر الكريم وكيف 
انهم يوميا يعدون الهريس اللذيذ حتى يوزعوه على الفقراء والمحتاجين يوميا  
وتتذكر جدتها وهي تجلس كل يوم تقرأ القرآن في مصحفها وتتذكر صديقتها 
هاله وهم يجلسون في الليل يأكلون اللقيمات التي يرتبوها على شكل هرمي 
واء جميل وكيف انهم يزينون بيتهم وبيوت الفريج حولهم بالزينة الجميلة واالض

والفوانيس وفي وسط كل هذه العادات الرمضانية ال ينسى هادي حيواناتهم 
فيقوم برعايتهم واطعامهم واالهتمام بهم الن هند تكون والهرهالصغيرة المهر 

مشغولة مع أمها في شهر رمضان وتستيقظ هند من غفوتها في تذكر عادات 
.الشهر الكريم لتبدأ  نية صيام اول أيام شهر رمضان 

ممدوحهدير:المعلمةتأليف 


