
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا    

https://almanahj.com/sa/1                   

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

https://almanahj.com/sa/1                   

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

https://almanahj.com/sa/1     

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

https://almanahj.com/sa/grade1                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 السالم عليكم وزحمت هللا وبسكاجه



 السبت الجمعة الخميس  األربعاء الثالثاء األثنين  األحد

1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

 الشهىز 
 محسم
 صفس

 زبيع ألاول 
 زبيع آلادس

 جمادي ألاولى
 جمادي الثاوي

 زجب
 شعبان
 زمضان
 شىال

 ذو القعدة
 ذو الحجت

 هـــ1442: السىت 

 هـــ1442/   7/  24:    ألازىين 



الاهدباه و الخفاعل مع 
 .اإلاعلمت

افكس وأجيب بمفسدي دون 
 .مساعدة أمي

فخح اإلايكسوفىن مً دون عدم 
 .اإلاعلمتإذن 

الجلىس في مكان 
مىاسب وهادئ 

بعيدًا عً 
 .الضجيج

حسجل اإلاالحظاث اإلاهمت 
  .أزىاء عسض الدزس

اسخأذن اإلاعلمت قبل 
 .الخحدر



غسل وحعقيم 
اليدًً بشكل 

 مسخمس

 لبس الكمامت
و القفاشاث عىد  

 الخسوج مً اإلانزل 

الحفاظ على 
مسافت آمىه 
بيىك وبين 

 آلادسيً



 .قساءة صامخت -1
 .فهم اإلاقسوء -2
 .إمالء ميسىخ -3
 .دط وسخ -4
ؤلابداع في ؤلاجابت على  -5

 .مجمىعت مً ألاسئلت

 مسحبًا بكً في حصت اليىم
 () 



قساءة سسيت جكىن 
بىاسطت الىظس ليس فيها 

صىث وال همس وال 
 .جحسيك للشفخين

الالتزام بالىقذ 
املحدد للقساءة 

 .الصامخت

امساك قلم 
السصاص لدسجيل 

 .اإلاالحظاث

عدم ؤلاشازة 
باألصبع على 

 .الكلمت





ِة   ,َبْيَنما كاَن الّراعي َيْرعى َغَنَمُه في اْلَبّريَّ
 ,  اْبَتَعَد َخروٌف َعِن اْلَقطيِع  



ُكَلُه 
ْ
 .َفَهَجَم َعَلْيِه ِذْئٌب ِليأ

ْزَسَلني ِإَلْيَك : َفقاَل َلُه اْلَخسوُف  
َ
ُكَلني ، ِإنَّ الّساِعَي أ

ْ
ِلَخأ

َمسوي َولِكّىُه 
َ
ُكَلني أ

ْ
ْن َجأ

َ
َغّنِي لَك َقْبَل أ

ُ
ْن أ

َ
 ،أ

ًٌ َصْىُجَك َهْل : َفَقاَل الّرْئُب    ؟َحَس
  َصْىِحَي َجميٌل ِجّدًا ،، إنَّ َوَعْم : قاَل 

ًّ : َفَقاَل َلُه الّرْئُب   .َواْزَفْع َصْىَجَك ، َغ



اعي ، َفَسِمَعُه ، َزَفَع اْلَخسوُف َصْىَجُه   السَّ
ْدِه َعصًا َطىيَلٌت  ًَ  .َوأْقَبَل َوفي 

 ،  َفَفسَّ هاِزبًا ، ُمْقِباًل  الّرْئُب َزآُه 
 ًَ  . الّرْئُب َوَهجا اْلَخسوُف ِم



مً هي الشخصيت 
 السئيسيت في القصت؟



ِت؟*  ْفَعُل في اْلَبّرًَّ ًَ  ما لري كان الّساعي 
 * ًِ ري َهَجَم ّعلى اْلَخسوِف؟َم  الَّ
 ماذا قاَل اْلَخسوُف لِلّرْئِب؟* 
 ماذا َحَدَر ِعْىَدما َزَفَع اْلَخسوُف َصْىَجُه ؟* 



 اّلري اْزَجَكَبُه اْلَخسوُف؟* 
ُ
 ما اْلَخَطأ

 َكْيَف َهَخَصّسُف؟، َلْى ُكّىا َمكاَن اْلَخسوِف * 

ْث ِبىا *   .َو َكْيَف ُقْمىا ِبَحّلها، َهْرُكُس ُمْشِكلًت َمسَّ



ماهي الفكسة السئيسيت 
 ؟للقصت



اقترحي عىىاهًا آدس 
 للقصت



 (حسً)ما مسادف كلمت  *
 وما ضدها ؟



 .. صغرييت
 جىقعي نهاًت مذخلفت للقصت



 ..صغيراحي ألاميراث 
 سىف أملي عليكً جملت

 مً قصدىا الجميلت 
 وهذخاز جملت هيسخها بذط اليسخ




