
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

 

الملف مراجعة مهارات الفصل الثالث

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف األول ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل الثالث

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف األول

روابط مواد الصف األول على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف األول والمادة لغة عربية في الفصل الثالث

بطاقات جميع الحروف (كلمة وصورة لكل حرف) 1

ورقة عمل: مهارة االكتشاف واالختيار من متعدد منهجية الحل
الفردي

2

كتاب الطالب 22 ورقة 3

كامل كتاب الطالب 4

تحميل كتاب الطالب 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae/pages/search?teacher_name=مدرسة المنارة الخاصة
https://almanahj.com/ae/1arabic3
https://almanahj.com/ae/1arabic
https://almanahj.com/ae/1
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com
https://www.facebook.com/groups/grade1uae
https://www.facebook.com/grade1uae
http://bit.ly/32ZZUyz
https://t.me/uae1grade_bot
https://bit.ly/399naOX
https://bit.ly/35EzzII
https://bit.ly/2QD8UHP
http://bit.ly/36jFjGf
https://almanahj.com/ae/id=2378
https://almanahj.com/ae/id=2438
https://almanahj.com/ae/id=2438
https://almanahj.com/ae/id=4163
https://almanahj.com/ae/id=4164
https://almanahj.com/ae/id=4166
http://www.tcpdf.org


    

Tel: 025858621 / 025858671    www.almanaraps.net           almanara.ps1982@gmail.comEmail :  

  والمخرجات ءمؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا : رؤية المدرسة  •

                                                      وطن..                                                                                                               : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسةر •

 

 2020/2021  الثالثالفصل الدراسي  
 

 محمود _ حسناء سليمان  ةالمادة: فهميمعلم  
 

 

 

 

 

  

ي  ل  ص  الف    ات  ار  ه  م    اس  ر    الثالث الد  
  كيبتر التحليل وال  6 حركات القصيرةال 1
 ظرف الزمان 7 الحركات الطويلة  2
 جملة النفي واالثبات 8 لسكون ا 3
 إكمال األحداث بإعادة ترتيبها 9 الشدة 4
  10 الصوتي اإليقاع 5

  

  اسم الطالب
    الصف والشعبة

ع ة   اج  ر   األولف للص   اللغة العربيةم 
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 مراجعة لغة عربية
ي   اس  ر   (2021-2020)الع ام  الد  

 الليل والنهار
ها  شاش  ع  ن أ  م    رج  ،وتخ    يور  الط    ،فتغرد   هار  الن   جاء    ،س  م  ت الش  رق  ش  إذا أ  
،   رسة  إلى المد   لميذ  هم فالت   عمال  لى أ  إ    اس  الن   ها ، ويذهب  عام  ط    عن   للبحث  

   كان  إلى الد    ، والبقال    إلى العيادة    بيب  ، والط    إلى الحقل    والفالح  

  ته  ي  إلى ب    واحد    كل    فيعود    جوم  هرت الن  وظ    يل  الل   ، جاء    مس  ت الش  وإذا غاب  
  هار  في الن    عمل  ال    ب  ع  من ت    مه  س  ج    ريح  لي  
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 :جب عن األسئلة التاليةأ

 بعد الليل يأتي   (1
              الليل    -هر      جالظ   -ب          هارالن   -أ

 بيب في  عمل الط  ي (2

 المدرسة    –ج        العيادة  -كان       بالد    

 :  يور من أعشاشها لتبحث عنتخرج الط   (3
   طعام -الحيوانات       ج  -أصدقاء     ب

 مس  تشرق الش   (4
 مساءاً  -ج       صباحاً   -ب      عصرًا   -أ

 كلمة تحتوي على مقطع ساكن   (5
 ة  ياد  ع   -ج           ل  م  ع    -ب          ل  ق  ح   -أ

 كلمة تحتوي على مد الياء   (6
   ميذ  ل  ت    -ج          ة  ياد  ع  –ب          عود  ي   -أ

 الكلمة المختلفة في اإليقاع هي (7
 يوم  غ    -ج          ماءس    -جوم        بن   -أ
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 الصحيحة لحرف التاء في كلمة تلميذ هي :الحركة   (8
 ت لميذ -ت لميذ         ج    -ت لميذ       ب -أ

 :هو    (يور  الط  )المد الطويل الموجود في كلمة   (9

 مد الياء -ج      مد الواو  -مد األلف    ب  -أ    

 كلمة تحتوي على حرف مشدد   (10

ّياد  -عامها      بط   -أ  يور  ط   -ج         ص 

 :  (تخرج)ضد كلمة   (11

   تدخل  -ج      تذهب     -ب        تنام -أ
 هارالنّ الشدة في كلمة   (12

 شدة مكسورة -شدة مضمومة     ج  -ب      شدة مفتوحة -أ

 

                             ورةالذي تبدأ به الص    وت القصيرالص     (13

                                  قـ        قـ                  قـ  
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 ورة          ويل الذي تبدأ به الص  وت الط  الص   (14

                           ط              طاطو                  

 المشترك بين الصورتين          القصيراسم الصوت   (15

                        ط            قب           

         
       اسم الصوت الطويل المشترك بين الصورتين (16

      عو                            فوع                   

 
 ما الرسم الصحيح السم الصورة                     (17

             سان                 ح            صانح  حيصان          

                      عفد  ض  ع          فض  فداع        ض  ض  
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   هيا نكمل الفراغ  -2

                      
                  

 

                                 
             

                         

 

 

 

 صحون 

 طفل

 خيوط خيط  

 صحن

 أطفال
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   اكتب االسم الدال على الصورة -3

            
          

                

  

 

  4-  أدخل) ال  ( التعريف المناسبة : 

                      
 

ل  ع   س  ل     طف 
ب  ش  ع    

+الأقالم  

 األقالم

ال+ألوان  

 األلوان

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

الأشجار+  

شجاراأل  

+=

بان  ع  ث    ع صير   غ راب   



    

Tel: 025858621 / 025858671    www.almanaraps.net           almanara.ps1982@gmail.comEmail :  

  والمخرجات ءمؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا : رؤية المدرسة  •

                                                      وطن..                                                                                                               : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسةر •

 5-  عب   ر عن الص  ور الت  الية بجمل    مفيدة  

                                                  

 

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

..................................... .........................................................  
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 6-   أكمل المقطع الممدود مستعينا بالصور

   

   

 

  

 7- اقرأ  الجمل،  واختر الكلمة المناسبة لتمأل الفراغ في كل جملة :

كم  (   -أنت    –  )كل      أمي!..     أحب  ..كم...-أ  

الذي( -  هناك  -  )هنا    .هناليس.  أبي    –ب   

في(    –هي    –  )هل        الفراولة ؟تحب     هل -ج  

في   (  –إلى    -مع    ) صديقي        إلىكتبت  رسالة    -د  

في  (  –من    –الحقيبة      ) على   في  وضعت الكتاب-ه  

 

قة  ـديـقين  في الحديـر على الصطاـتسقط  األم  

رة  ويقف عند  ياـالس    د  قو ـي  قريل على الطـ  زاالغـ
رةشااإل  
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 8- ركب من الحروف التالية كلمات مفيدة   

(  _ل ا –ف   –ح   –ن  –د   –م   –) ب   

  

 9- اكتب ثالث كلمات تحتوي على الش  دة :

 

  

 10- ركب الكلمات التالية :

   

 

 

 

 

 ِمفْـ / تا / ح

 الٌ شَم ُحدودٌ ُحـ / دو / د

 نا / مَ  نامَ 

 شَـ / ما / ل

 ُمفْتاحٌ 
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 11 –  رت  ب ثم رك  ب  من الحروف والمقاطع   كلمة صحيحة :

 

  

 

 

 12-  حلل الكلمات التالية  إلى حروف ومقاطع   :  

ف        فو     ر فوف   ر   

ر  ــ ـئ    ــفاـ  ــظ     ظ فائ ر   

واــ ن    ـأ   ل  ل وان  أ    
ــي  ــ ــــة    ـد    م  ية    م   د 

 ش _ ع _ را 

   راع  ش  

 خو _ ص _ ر

خور  ص    

 ت _ م ك  _ ب _ ـة

تبة   ك   م 

 تُف احٌ  مَ ر  كَ تُفْـ / فا / ح

 ثُعْـ / با / ن

 كَْر / َر / مَ 

 تِْمساحٌ  ثُعْبانٌ  تِْمـ / سا / ح 
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م  ــ  ـل  س   ل ـــــ   سل م   

د  ش   د      شد   

ـع   فو ر    ص  فور  ع    ص   

ـــ ـــــم    ــه  ف   ــه   فه م   

 13 _ صل بين كل كلمتين ذات إيقاع موسيقي واحد :  

 

 

 

 

 14_ أكمل الجملة مستعينا بالص  ورة      

        ..      لذيذ..  طعمه  الفواكه،. من  الموز     

   لجسمـل   .. ،  مفيدأصفر ....ولونه  

 طريق

 شموع مارد

 بارد

 غريق ربوع
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    ......              البحر..   تعيش في ....سمكة  هذه ..

ا لذيذمفيدة وطعمهألنها  .... أحبها  برتقاليلونها...    

 15_ أكتب خمس أشياء موجودة في الصورة اآلتية  

 

 . 
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 16 _ رت   ب  الكلمات الت  الية لتكون منها جمال   مفيدة    :  

 

 

 

 ____________________________________ _________ 

 

 

 

 _________________ _____________ _______________ 

 

 

 

__________ __________________________________  

  

 

 __________ ___ ________________________________  

 المنزل   سارة تلعب   حديقة   في

 أبي في أسعد   إنسان     الكون  

اتاإلمار  قوانين ها دولة   في وأحترم     أعيش   

ر ع   شجرة   أحمد   ت فاح  ز 

 تلعب سارة في حديقة المنزل .

 أبي أسعد إنسان في الكون  .
 

 أعيش في دولة اإلمارات وأحترم قوانينها .

 زرع أحمد شجرة تفاح.


