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التعليم اإللكتروني عن بعد
نوال التيماوي/ أ

قم بحجز مقعدك السياحي 
وك لتتجول في معالم منطقة تب

Booking

ابدأ

إهداء إلى وطني 
الحبيب





ية قبل البدء بالرحلة السياح
:يجب علينا اتباع اآلتي

المرشد 
السياحي 

يوسف خبراني



قيم قابلة للنشر



فريقنا أبطال الهمة يتمتع بالعيش في مجتمع حيوي 
وفق رؤية وسيكون كريمة وسعيدة حياة للجميع يوفّر 

.أساساً قوياً لالزدهار االقتصادي ٢٠٣٠



ال أقاطع من يتحدث

ا أريدأتحدث بوضوح عمّ 

عندما أتحدث أوزع نظري على المستمعين

احترم حق اآلخرين في الحديث والحوار

قوانين التحدث





ة مراجعة المكتسبات السابق
وك بالتنقل في مدينتي تب



يك لحجز مقعدك  في قلعة تبوك األثرية عل
..يا وتقييم نفسك ذات اآلتيةكتابة الجملة 

!انتهى الوقتبدء المؤقت

ندقيقتي



يك لحجز مقعدك  في قلعة تبوك األثرية عل
..يا وتقييم نفسك ذات اآلتيةكتابة الجملة 

ة الدرجة المستحقالكلمة 

١أُِحبُّ 
١َوَطنِي

فقطدرجتان المجموع

أُِحبُّ َوَطنِي 

!انتهى الوقتبدء المؤقت

ندقيقتي



لحجز مقعدك في منتجع 
توليب المطل على شاطئ 
يٍد شرما عليك القيام برحلة ص

..للمعارف 

!انتهى الوقتبدء المؤقت

دقيقة



قِيَال
   

ـاَمْقنَ 

َحْقل



ها لمشاهدة عين سكر األثرية التي نبع ماؤ
سلم من بين يدي رسول هللا صلى  عليه و

في غزوة تبوك رتب الكلمات المبعثرة 
..لتكون جملة مفيدة خالل دقيقة واحدة 

نفسك ذاتيا  لحجز مقعد  في قلعة تبوك األثرية عليك كتابة الجملة اآلتية وتقييم
..



…

َرُسول

 َّ

إالَّ 



بأبي وأمي أنت يا خير الورى

اوصالةُ ربي والسالُم معطر 
 

يا خاتَم الرسل الكرام محمدٌ 
 

بالوحي والقرآن كنَت مطهرا



你是我的父亲和母亲，上帝的使者

بأبي أنت وأمي يا رسول هللا 



داء لحجز مقعدك في سينما تبوك عليك ارت
تستنتج قبعتك البيضاء لتكون مستمعا جيدا ل

مكون درسنا لليوم

!انتهى الوقتبدء المؤقت

ندقيقتي





)المد(أميز بين  الصوت القصير والصوت الطويل :المكون هو 



:المهارة 

تحدث
قراءة

كتابة
استماع

القراءة



لتصل إلى وجهتك افتح 
١٣٨الكتاب ص

أرجو قراءة الباركود 
الهدف  لتحديد 

 الرحلةالهدف من ودّون التاريخ وحدد 
)٥المكون ( 

َهيَّا ِلنُْكِمَل ِرْحلَتَنَا 

فريق 
الهمة

 فريق
القمة

!انتهى الوقتبدء المؤقت

دقيقة



:الهدف 
ر أميز بين الصوت القصي

)المد(والصوت الطويل 

َهيَّا ِلنُْكِمَل ِرْحلَتَنَا 
!انتهى الوقتبدء المؤقت

دقيقة



...ال يقرأ تخيل أنك تعيش في مجتمع 
ما فائدة القراءة ؟.. برأيك      ؟النتائج المترتبة على ذلك ما 

!انتهى الوقتبدء المؤقت

دقيقة



…



 ال نشعر بالملل سأسمعكمالسياح الكرام حتى 
..الحركات أنشودة 

ططط

طـوطـيطـا

ـيصوت الفتحة أفتح شفت 
ومع األلف أطيل الصوت 

صوت الضم أضم شفتـي
الصوتومع الواو أطيل 

ـيصوت الكسرة أخفض شفت
ومع الياء أطيل الصوت



ن من ضمن برنامجنا السياحي نستمع لقصة الحروف م
...بعض السياح ذوي الخبرة 

طُ طِ طَ 



ألعاب ومسابقات للسياح
عالقات عددية بنكهة لغوية

ٌ أنت خوارزمي الفصحى أوجد  ناتج العملية الحسابية صوتيا

طَ 

طِ 

+طُ 

+

ا+

ي

=و

=

َطـا=

ُطـو
ِطـي

!انتهى الوقتبدء المؤقت

دقيقة



ألعاب ومسابقات للسياح
كمحلل وناقد سياحي فكر واكتشف الخطأ مع المحقق كونان 

 



فكر وابحث لتصل إلى وجهتك
عن شق وهو عبارة تبوك بمنطقة اسم مكان بمحافظة مقنا 

جاريةجبال شاهقة تتوسطها مياه وسط 
-السالمعليه -أنه امتداد مضرب عصا موسى ويقال 

..حرف الطاء يحمل بين حروف اسمه  

ما اسم هذا المكان ؟يا ترى 

يمكنك استخدام مفاتيح حل السؤال
استخدام ميزة البحث الصوتي

البحث أو االستعانة باألسرةمن محرك  



ألعاب ومسابقات للسياح

ار إبداعية ناقش القانون الصحي السابق مع السياح الذين بصحبتك لتخرج بأفك
ار بربطه بأهمية السمع والطاعة لوالة األمر باتباع التعليمات للحد من انتش

..كورونا 

!انتهى الوقتبدء المؤقت

ندقيقتي





ات لحجز مقعدك في مالهي الحكير لتستمتع باللعب عليك أوال قراءة الكلم
..رأها التالية واطلب من أحد أصدقاءك تمييز الظاهرة الصوتية للكلمة التي تق

!انتهى الوقتبدء المؤقت

ندقيقتي



ورقة عمل تفاعلية





بتفكير إبداعي جميل اجمع أكبر عدد ممكن من الكلمات التي 
غًدا  بأصواته الطويلة والقصيرة لتلعب الطاءحرف على تحتوي 

،،مع أقرانك لعبة جماد حيوان إنسان بالد 
...وسوف يكون المفتاح مع من يجمع أكبر عدد من الكلمات 

يمكنك االستعانة بمصادر التعلم
مثل الكتاب المدرسي أو الشبكة العنكبوتية 

عزيزي السائح



أبطال الهمة أنتم شكًرا 
رائعون

هممكم عالية تعدت جبل 
طويق

كل الشكر والتقدير  
ر والشكلتميزكم وتقدمكم 

موصول لألمهات الغاليات 



التعزيزطالب القّمةالتعزيزطالب الهّمة
محمد سليمان عريأمير خالد الزهراني

محمد نايف حمدياحمد محمد السهيمي

مشاري احمد شاماناسامه علي حمدي

هتان ابراهيم الزهرانيالبراء محمد الكناني

وصل عبدالوهاب المعزيامير احمد خرمه

وليد حسن الشهريثامر عوده العطوي

وليد ناصر العمريعبدهللا محمد السيد

عبدالمجيد احمد آل 
احمد

يزن عبدالرزاق عبدهللا

يوسف محمد يوسف خبرانيفهد فيصل حمدي

لؤي اسماعيل الخدري

صيد 
المعرفة

ألعاب و 
مسابقات



اللهم لك الحمد  كما ينبغي لجالل 
وجهك وعظيم سلطانك ،،




