
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/1                   

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

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

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

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

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

                  https://almanahj.com/bh/grade1                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة السالمية اإلبتدائية اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  بسم ا الرمحن الرحيم
  لجنة التوجیھ واإلرشاد                                                         مدرسة السالمیة االبتدائیة

  ھـ ١٤٢:     /    /     التاریخ 
  ........................................ / الصف ............................................................................................................................ / الطالب اسم

  تشخیصیة في اللغة العربیة للصفوف المبكرة للصف األول االبتدائياألسئلة ال
 ٢  

    .از ن اد ف واد ء واد واو راءة و  / ارة 
  .ز ن روف اد راءة  / ادف 

  
  :اقرأ الكلمات التالیة  )١

  
  بـَْيت    -     ُفول    -     رِيـم    -     بَاب

 
  :اقرأ الكلمات الممدودة بالواو   )٢

  
  ◌ُ  ُحُبوب ُ   -   يـََنامُ   -   يـَُقولُ   -   َيِطيرُ   -   َيُصومُ 

 
  :اقرأ الكلمات الممدودة بالیاء   )٣

  
  َمَصاْيف  -   يـَْنِوي  -   ِإْبرِيقُ  ُ   -   ُسُيوفُ  ُ   -   َيِسيرُ 

 
  :اقرأ الكلمات الممدودة باأللف   )٤

  
  َأِمينُ  ُ   -   َدارُ  ُ   -   َسالَ   -   أَُلومُ   -   بَاعَ   -   يَـْحَتاجُ 

 
  :اقرأ الكلمات الممدودة  )٥

  
  ُوُرودُ  ُ   -     يبُ  ُ طَبِ   -     َيْشَربُ   -   َيْسَتِعينُ   -   َسَألَ 

  لَْيلُ  ُ   -     ِحَصانُ  ُ   -   َوَلدُ  ُ   -   طُُيورُ  ُ 



  بسم ا الرمحن الرحيم
  لجنة التوجیھ واإلرشاد                                                         مدرسة السالمیة االبتدائیة

  ھـ ١٤٢:     /    /     التاریخ 
  ........................................ / الصف ............................................................................................................................ / الطالب اسم

  تشخیصیة في اللغة العربیة للصفوف المبكرة للصف األول االبتدائياألسئلة ال
 ٣  

  .از ن اد ف واد ء واد واو راءة و  / ارة 
  .ز ن روف اد   / ادف 

  
  :ضع حرف المد في الكلمات التالیة مكان النقط   )١

  
  )ي   ،  و  ،    ا( 

  ب...........ُحبُـ    -    ب...........بَـ    -    ـن...........تِـ
 

  :ضع حرف المد المناسب   )٢
  

  ...........دُ     -    ...........نَـ    -    ..........ِحـ

  ...........هُـ     -    ...........ِعـ    -    ...........طَـ

 
  :ضع دائرة على حرف المد في الكلمات التالیة  )٣

  
  َأَصاِبعُ  ُ     -   ُوُرودُ  ُ     -   طَِبيبُ  ُ     -     يَِبيعُ 
 

 :اكتب الحرف الممدود مع حرف المد كما في المثال األول   )٤
  

 غيوم فيل وسادة أمين
    ميـ

  


