
 

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 األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/1arabic1     

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

https://almanahj.com/ae/grade1                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس فاطمة رباع اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 1 فاطمة رباع : إعداد المعلمة 



 مراجعة مادة  اللغة العربٌة 
 ٌنطق و ٌكتب أصوات الحروف  -:الهدف األول 

   -:اكتبً صوت الحرف تحت كل صـورة  -1
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 -:ٌكتب كلمات متشابهة فً اإلٌقاع : الهدف الثانً 
   -:النمط اآلتً محاكٌةكونً كلمات من الحروف  -1

 ت

 د

 ح

 مد   ا  و ي

 تُـدٌـر   ُمـدٌـر  
 ......... رام
 ....... حـوت  
 ......... حـاِرس  

 ب

 ر

 حـ

 تِ 

 مد   ا  و ي

 ........ بات  
 ......... بِـالل  
ـجال    ....... م 
 ......... جــاد  

 ب
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 -:معرفتها بقواعد التحلٌل  تنشًء: الهدف الثالث 
   -:حللً الكلمات التالٌة  -1

 راتِـب  
 تُراب  
ر    دُر 
ب   ج   ر 
 تاب  
 بات  
 ت بور  
 تُدٌر  
 دُروب  

 رٌش  
 باِرد  
 دود  

 ِحـذاء  
 جـود  
 جابِر  
ْجـد    م 
 ت ْجـِلسُ 
بٌب    ح 
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 -:معرفتها بقواعد التركٌب  تنشًء: الهدف الثالث 
   -:ركبً الحروف و المقاطع إلى كـلمات  -1

 د  +  جـا

 ب  +جا+ أ  

 د  +سـا

 ب  +ـرِ +ش ـ

ـ+ر    ب  +ج 

 دُ +جـو+تـ 

 بُ +جٌـ+تُـ 

ْد   ر  + بـ 

ْحـ   ر  + بـ 

 ر  +ت ْمـ 

 ز  + ُخـْبـ
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ٌعرف المتعلم أسماء الحروف و : الهدف الرابع 
 ترتٌبها و أشكالها فً مواقعها المختلفة من الكلمة 

   -:أكتبً الحرف فً مكانه المنـاسب  -1

ذذذذذ-:مكانذالنقطذ(ذ،ذذـتـذ،ذـتذذ،ذةذذ،ذـةذذت)ذأضـعذذحرفذذ

 ....حـو ـمـر... ....بــوـ ب....كـ
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 ....حر رىـ....كـمـ ــْعـلٌب....

ذ-:مكانذالنقطذ(ذث)ذأضعذحرفذالثاء

 ....مثلـ 

 ـثـ ـث ثــ ث

ذذذذ-:مكانذالنقطذ(ذجـذ،ذذــجـ،ذـذذـجذذ،ذج)ذأضـعذذحرفذذ

 ...ثـلـ ....بـر ـد....مسـ ـمـل....

 ....مصبـا .....سـبــ م.....فــ ـصان...
ذذذذ-:مكانذالنقطذ(ذحـذ،ذذــحـ،ذـذذـحذذ،ذح)ذأضـعذذحرفذذ

ذذذذ-:مكانذالنقطذ(ذخـذ،ذذــخـ،ذـذذـخذذ،ذخ)ذأضـعذذحرفذذ
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ذذذذ-:مكانذالنقطذ(ذدذ،ذذـــدذذذ)ذأضـعذذحرفذذ

 س....مهنـ ....ور يقـة....حـ راجـة...

 ....قنـفـ رة..... ....جـر

ــّذذذذمكانذالنقطذ/ذذذذذ)ذأضعذحرفذالذال
ذ-:

 ة...تـلمـوـ

ذذذذ-:مكانذالنقطذ(ذرذ،ذذــــرذ)ذأضـعذذحرفذذ

 .....جــســ ....عصفـو د.... قــ جـل.... 

 ...لـو هـريـة...مـ ـتـون...

ذ-:مكانذالنقطذ(ذـــزذ/ذزذذ)ذأضعذحرفذالزاي
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 ـمـكة.... ......رأ ـاٌن.....لـ

ذ-:مكانذالنقطذ(ذذسذذذذســذذذذذدـــدـذذــ)ذأضعذحرفذالدني

 .....مشـ

 ـمـسٌٌ.... ....عـر  ـٌب......ُعـ .....ُعـ

ذ-:مكانذالنقطذ(ذذشذذذذشــذذذذذشـذــذذــ)ذأضعذحرفذالدني
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وازنـيذبيـنذصوتذاحلرفذالقصريذوذصوتذاحلرفذالطويلذ
ذ-:

ٌعرف المتعلم الحركات القصٌرة و : الهدف الخامس
  -:الطوٌلة و ٌنطقها نطقا صحٌحا 

ُ  .... أ    .... إِ  .... أ

 .... بِ  .... بُ  .... ب  

 .... تِ  .... تُ  .... ت  

 .... جِ  .... جُ  .... ج  

 .... حِ  .... حُ  .... ح  

 .... خِ  .... خُ  .... خ  

 .... دِ  .... دُ  .... د  
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وازنـيذبيـنذصوتذاحلرفذالقصريذوذصوتذاحلرفذالطويلذ
ذ-:

ٌعرف المتعلم الحركات القصٌرة و : الهدف الخامس
  -:الطوٌلة و ٌنطقها نطقا صحٌحا 

 .... ذِ  .... ذُ  .... ذ  

 .... رِ  .... رُ  .... ر  

 .... زِ  .... زُ  .... ز  

 .... ِس  .... سُ  .... س  

 .... ِش  .... شُ  .... ش  
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ذحوريذعلىذاملقطعذالداكنذثمذاكتبيهذ

ٌعرف المتعلم السكون و ٌنطق : الهدف السادس
  -:الكلمات المسكنة نطقا صحٌحا  

 أْبـرار  

...... 

ْحــت    تـ 

...... 

 أ ْحبـاب  

...... 

 أ ْسرار  

...... 

 ِسْمِسم  

...... 

 ب ْدر  

...... 

 ب د أ تْ 

...... 

ٌْـل    ذ 

...... 

 ب ْحـر  

...... 
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ٌمٌز المتعلم الحروف ذات الحركات : الهدف السابع
  -:القصٌرة واألخرى ذات الحركات الطوٌلة المدود  

ة   أوشً أ ْبـرار    آِمـنـ 

 إِْبرٌق   إٌـمان   أُذُن  

ذحرفذأذ

ذحرفذب

 بُذور   بِـْرك ـة   بـاب  

بـٌـب   ب ط ـة   بـوم    ح 
ذحرفذت

 تـٌن   تِْمساح   توت  

 تـاب   تُــفـاح   ت ْمـر  

(ذذذo)ذحتتذالصوتذالقصريذللحرفذوذدائرةذ(ذ-)ضعيذخطذ
ذ:ذالصوتذالطويلذللحرفذيفذالكلماتذالتاليةذحتولذ
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ْور    ثـار   ثِـٌاب   ثـ 

 ثِـٌـران   ثُـْعـبان   ثـــوم  

ذحرفذث

ذحرفذج

ـل   ـم   ُجْبـن   نُـجـوم   ج 

 أ ْشجـار   ِجـدار   ع ـجـٌن  
ذحرفذح

باحُ  ة   ص  حـٌـفـ   ِحْرباء   ص 

ـل زون   حـار    حـوت   ح 

(ذذذo)ذحتتذالصوتذالقصريذللحرفذوذدائرةذ(ذ-)ضعيذخطذ
ذ:ذالصوتذالطويلذللحرفذيفذالكلماتذالتاليةذحولذ
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خـٌـل   ِخـٌار   ُخْبـز    نـ 

خـور   ز   دُخـان   بـ  ـر   خ 

ذحرفذخ

ذحرفذد

 دٌـك   دود ة   قِـْرد  

ـة   ِدْره ـم    دائِـرة   د جاج 
ذحرفذذ

ذٌـذ   ِذئْــب   ة   لـ   ذُر 

 غ ـذاء   ذ ه ــب   بُذور  

(ذذذo)ذحتتذالصوتذالقصريذللحرفذوذدائرةذ(ذ-)ضعيذخطذ
ذ:ذالطويلذللحرفذيفذالكلماتذالتاليةذحولذالصوتذ
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س   رٌـش   ـر   ج 

 ِرمـاح   س ـرٌـع   راكـون  

ذحرفذر

ذحرفذز

ـزٌـن   غ ـزال   ُزْبـد ة    ح 

ـل زون   ة   ح  رافـ   ِزر   ز 
ذحرفذس

 سُكَّـر   ساع ة   ِسْمـِسم  

 سـور   غ ـسٌـل   س مـاء  
ذحرفذذش

ة   ـر   شُـمـوع   ِشـْبـل   ش ـج 

 شاهـٌن   قُـشور   شـاِرع  
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 ُرّمـان  



ذ:ذذأقـرأذبصوتذواضحذ
ذ.َربـيـٌعذُيـالِحُقذاْلَعـصافـرَي

ذ
ذ.اْلَحْفـِلذذزيـَنـَةَعـلَّـَقِتذزيـَنـُةذ

ذ
ذ.إىلذاْلَحْقـِلذذَخّشوٌنَرَكـَضذ

ذ
ذ:.أختارذالكلمةذالصحيحةذألكملذاجلملـةذذ
ذ
ذ(اْلحشرات –العصافريذذ-الفراذات......ذ)ذربيـٌعذُيالحـُِقذذ-1
ذ
ذ(صورذ –بالوناتذ –زينَةذ)ذاْلحفَلذ......علَّقتذزينُةذذ-2
ذ
ذ(ذفــيذذعنذ –إىلذ)ذاحلقلذ....ذذخشـونركضذذ-3

ذ
ذ
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كان ٌا مكان أسد شجاع و كان عادال ٌحب كل الحٌوانات ، و 
ٌعطف علٌهم ،و فً ٌوم من االٌام مرض األسد ، فأسرعت 

 .الحٌوانات  لزٌارته و البحث له عن طبٌب ماهر 
الغزال سرٌعا فتطوع أن ٌذهب لٌبحث عن البومة فً الغابة  كان

و لكن المفاجأة كان الدواء بعٌدا فاسرع الصقر . األخرى 
إلحضاره ، أخذ االسد الدواء و عندما شفى أمر النمر أن ٌنادي 

على جمٌع الحٌوانات ، قال االسد كانت سعادتً بالشفاء كبٌرة و 
 .  لكن  سعادتً أكبر عندما اكتشفت أنكم  جمٌعا أصدقائً 

 -:عادال و ٌحب كل الحٌوانات  كان -1

 -: تطوع لٌبحث عن البومة  فً الغابة األخرى-2

 -:أحضر الدواء هو  يذال-3

   -:أعجبتنً فً القصة  التىأرسم الشخصٌة 
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