
 

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 الصف األول اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/1                   

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

https://almanahj.com/ae/1arabic                   

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

https://almanahj.com/ae/1arabic3     

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

https://almanahj.com/ae/grade1                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبد الحميد أحمد اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 - مراجعة عامة في مادة اللغة العربية للصف الأول الفصل الدراسي الثّالث عام 8102م 

الّسيدعبدالحميداحمد/  المادة معلم  

 

 

 

 مدير المدرسة : الدكتور  محمد خلف السويعد

عرفهعلي   وكيل المدرسة األستاذ  

عبدالحميدأحمدالّسيد  معلم المادة : األستاذ  

 

رسالة المدرسة : تسعى مدرسة الثروات الوطنية الخاصة الى توفير بيئة تربوية ممتعة ومحفزة للتعلم والتعليم من خالل برامج أكاديمية 
وتربوية تلبي حاجات الطالب وخدمة المجتمع، وتركز على التمسك بالعادات والتقاليد العربية واإلسالمية، و إحترام التنوع الثقافي لمواكبة 

 .تحديات القرن الواحد والعشرين

 أبناؤنا أمـــــل اليوم وثروة المستقبل : رؤية المدرسة

 

 

 

 

 مع تمنياتنا بالتوفيق والتّفوق
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  (رساله إلى والديوال:القراءة:  من موضوع )أ

 أجب ثم اقرأ

وُعنواُن الّسعادةِ  أبي اْلحنون يا أْعظَم إِْنساٍن في اْلكون، أَنت َمْصدُر فَْخرنا"        
 "ي َمْنزِلنا.ف
 :السابقة الفقرة من استخرج(أ

 ........: .................حرف جر 

 ..................الم شمسية  :....................           :.لواوبا مد بها كلمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :القوسين ممابين النشيد أكمل     ثانيا: المحفوظات:     

 (اليانعْ     عودي    -الطالعْ –     ماما)                 

 ..............فَْجري .........             .............  ماما

 :القوسين ممابين الصواب تخير(ب

 (القصص– اسالنّ  – عامالطّ .............         ) بحُ  يتعلمن يمّ أُ -1

 ( يختأُ  – يبأُ  –يأمّ .............           ) هى يغذينتُ  يالت-2

 هُ مَ أُ  – علمتهُ مُ  –أبوه.............   ) حبُ يُ  النّشيد يف لميذالتّ -3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أُكتُب ِضّد اْلكلماِت اآلتية : -4

 حاُر( –َقوي  –..................... ) باردُ  -ساِخُن  -

 فرحاُن( –َحزيُن    -..........................) مبتسُم -َسعيدُ  -

 قَصيُر(  -َصغيرُ   -كبير..................        ...) َضْخُم  -
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-  
 يب:             ثالثا : التعبير واالسال    

 :مفيدة الكلمات في جملةِ ب رتّ  -أ     

    هبُ ذْ أَ  -يإل – مكتبةِ الْ -    1

................................... 

 اتعاونُ  - عَ مَ  – يحابصْ أَ -       2

      ................................................................................... 

 العَلََم ــــ   باألَْلواِن ـــ     نَْرْسمُ -      3

...................................................................................... 

 (:نُ حْ نَ – ناأ – هى– هو) القوسين ممابين كملأ(ب

    باحةالسّ  علمُ تَ يَ ....................-1

         ةِ بالكر لعبُ تَ .................. -2

 ةرسَ دْ المَ  حبُ أُ .................. -3

         وزالمَ  لكْ أ بُ حِ تُ ................. -4

 :صوتية مقاطع يإل لحلّ -ج

 :............./................/.............../.................. يَمْدَرَستِ 

 .......................: ................/........................./. يأَْصَحاب

 : ............./............../............../............../...............أَتَعَاَونُ 

 ا :الخط:         اكتب بخط جميل رابع       

            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "يُد أُّمي َحَملتني َوأَنا ِطفُل َرضيعُ  "               
............................................................................................................................................................ 
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فوق .مع تمنياتنا بالتوفيق والتّ   


