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بسم هللا الرحمن الرحيم  
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته



: اليوم
:  التاريخ
حرف ب: الدرس
:الحصة



: املعلمة
: املديرة

: املشرفة
:املدرسة



القوانني الصفية







لنسترجع معاً ما درسنا 
في الحصة السابقة





ما هو حرفنا السابق ؟
محرف 

تغذية راجعة 



مأسماء بحرف 
مريـ مشعلـ مةمفاط

تغذية راجعة 



هيا يا صغيراتي لنتعلم معاً 
حرفنا الجديد



استراتيجية من أنا؟

در بـــأكون يف بداية أسم 
بأكون يف هناية كلمة كتا



حرف
ب





ب





بـطةبـ







: القيمة
التعاون بين

أفراد
االسرة





أفكر ثم أجيب
أذكري لون يبدأ حبرف

ب
أذكري اسم فاكهة تبدأ حبرف 

ب









:األصوات القصيرة للحرف 

ب  ـ      ب  َب      ـ       



:األصوات الطويلة للحرف 

ـو       ـ     بَــا يــ      بـ  بـ 



كتبمكتبة بالدي 

أصل الكلمة باملوضع املناسب هلا  

ب في أول الكلمة  ب في وسط الكلمة ب في أخر الكلمة متصل 













:ضعي الضمري أنا يف املكان املناسب
.أحب مدرسيت.... 
.أذاكر دروسي ألجنح.... 

أنا
أنا







قصة عن البر بالوالدين

حتىب در سريع الغضبدر كان بكان هناك فتى يدعى 
إلى المدرسةبأيقظته والدته ذات مره للذها, على والدته

وعندما , دأ يرفع صوته على أمهبان وباستيقظ وهو غضفا
ر الوالدين وعندما تحدث المدرسبعنوان بللمدرسة اخذ درس بذه
للمنزلبثم ذه, در منه تجاه والدتهبالندم لما بدر بر الوالدين شعر بعن 

.ل رأسها وتحسنت تصرفاته مع والدتهبوأعتذر منها وق

:القيمة
بر الوالدين



عد أن قرأنا القصة لنجيب على هذه األسئلةب

هل يوجد في القصة كلمات احتوت على حرف ب؟) 1
اذكري كلمة احتوت حرف ب و وضحي موضعه) 2
اذكري كلمة احتوت حرف ب وجرديها) 3





حبوب بدر برتقال

كتبمكتبةباب

استراتيجية البطاقات التعليمية التفاعلية 
اختاري بطاقة وأقرئي الكلمة موضع الحرف





أنا أحب 
وطني

:القيمة
حب الوطن



أنا أحب وطني







الى اللقاء
في درسنا القادم


