
 

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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ابدأ



ابدأ



ًداُيَذاِكُر إْبَراِهيُم ُدُروَس  .ُه َجيِّ
.ْرٍب َعْذَبة  َهِذِه ِمَياُه ُش 

.ِدْرَهُم ِوَقاَيٍة َخْير  ِمْن ِقْنَطاِر ِعََلجٍ 
.َذَهَب ُزَهْير  ِإَلى اْلَمْعَهدِ 

.ةِ َذَهَبْت ِهْند  ِلْلَمْدَرَس 

ابدأ



ابدأ

ُُ ثَ اِبت  ثَ ث  ل  ثَ ُم ث  ََل ثَ  َما
ُث َيْحرُ ُث َليْ ُث َيَتَحد  َياُب ثِ 
رَ ثَ نَ َمارُ ثِ َمر  ثَ َب ثَ وَ 
ٌ  ثُ ْْوُب ثَ ِمينُ ثَ  َبَت ثَ ْو



.ِش َرأَْيُت َكْلًبا َيْلَهُث ِمَن اْلَعَط 

ٍُ َثاِئرٍ  .َعَثَر اْلَباِحُث َعَلى ُبْرَكا

.ٍر ِبََل َثَمرٍ جَ َش ِعْلم  ِبََل َعَمٍل كَ 

ا ِفي ا اِلثِ فِّ ص  لَتْدُرُس ُثَري  . الث 

ل  َماِكر   ْعَلُب ُمَمثِّ .الث 

ابدأ



ابدأ

يرٍ غِ َص غُ اْلَفَرااَبة  غَ ُروُب غُ 
ُُ غَ َبب  غَ بَ َص َراُب غُ الْ غُ ِدَما ا
ٌ  غَ  ُ  غِ ََزا غَ َبلَ ن  ْص غُ َذا
ُُ غُ يَ  ُُ غِ ْو ُُ غَ َرا غَ َلَد َدا



.نِ ْص َوَقَف اْلُغَراُب َفْْوَق اْلغُ 

.اُغ ِجَداَر ُغْرَفِتيب  ص  لَبَغ اَص 
.ُُ َوْقَت َفَراِغِه ِباْلُمِفيدِ اس  ِغل  غَ تَ ْس يَ 

ٌ  َص ُش َيِعي .ِغير  ِفي اْلَغاَبةِ  َغََزا

َُ َغاَدة  أَْص  .َغُر ِمْن َغْيَدا

ابدأ



ابدأ



ب  َوَمْكَتُبُه َنِظيف   ُف َمْظَهُرُه ُمَرت  .اْلُمَْوظ 

ةً ِاْش  اَرًة َوِمَظل  .َتِرْيُت َنظ 
ُ  َغَِزير  َوِظلٌّ َظِليل   .َواَحة  ِبَها َما

ْهرِ ِاْس  .َتْيَقَظ َظاِفر  َوْقَت الظ 

 ٌَ َظا .َيْعَمُل أَِبي ِفي َوِظيَفٍة َتْحَفُظ النِّ

ابدأ



ابدأابدأ

ابدأ ابدأ

َرْوض  ُمَْزَدِهر  اْلَْوْقُت ِمْن َذَهٍب 

ِدْرَهم  ِمْن َذَهٍب  ِاْقَرْأ َتْفَهمْ 



ابدأابدأ

ابدأ ابدأ

ُ  َيَْزَحُف  ِمْن َنْحلٍ ل  َس عَ  ُثْعَبا

َجر  ُقْرَب َنْهرٍ َش  َثْْوب  ِمْن ُقْطنٍ 



ابدأابدأ

ابدأ ابدأ

ْيِل ُق َس اْلغَ  ٌُ الل  ْيِل ُس اْلَغلَ  أَو   خِخُر الل 

َرأَْيُت ُغَراًبا ٌ  َص  ِغير  َغََزا



ْهرِ ِإَلىم  َهاِش َذَهَب  الن 
قطار

الكلمات 



 ٌَ ةً َش َوْجَبةً َهْيَثم  َتَناَو ِهي 
قطار

الكلمات 



ٍُ ُت ْس لَ جَ  َرةِ جَ ش  لاَتْحَت ِبُهُدو
قطار

الكلمات 



ُُ َلِعَب  ْلجِ ِبُكَرةِ ُعْثَما الث 
قطار

الكلمات 



َجِديًداَثْْوًباَثاِمر  َس َلبِ 
قطار

الكلمات 



حُ َحَرَث  ِباْلِمْحَراثِ هُ أَْرَض اْلَفَل 
قطار

الكلمات 



اْلُخْبَزِ َرِغيَف اْلَغَنمُ أََكَل 
قطار

الكلمات 



ٌُ َتَكاَثَفتِ  ٌَ اْلُغُيْو اْلَغْيُث َوَنََز
قطار

الكلمات 



ٌَ هُ َماَ تْغِرُس  َغًداهُ ُد ُص َتحْ اْلَيْْو
قطار

الكلمات 



ْهرِ َوْقَت َظاِفر  َتْيَقَظ ِاْس  الظ 
قطار

الكلمات 



ُف  َوِظيَفِتهِ َعَلىُمَْواِظب  اْلُمَْوظ 
قطار

الكلمات 



َظِليلٍ ِظل  َذاُت َجَرة  َش 
قطار

الكلمات 



انتىه الدرس 
ي الطالب 

شكًرا ألبنائ 
عىل جهودهم الرائعة 



ا ت اإلبداعجهود شخصية لنقل العلم والمعرفة بالتعاون مع صف سفير

وال أحلل أي استخدام تجاري لهذه العروض

أو إعادة رفعها عىل اليوتيوب

تنفيذ وتصميم المعلمة عائشة أحمد الطير 
م2021/ه1442

أسفل الفيديو( باوربوينت)رابط تحميل الدرس 
https://www.youtube.com/channel

/UCsZ5TOfDFj7aOh7NU1UtPSw

https://www.youtube.com/channel/UCsZ5TOfDFj7aOh7NU1UtPSw

