
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/1                   

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

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

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

                  https://www.almanahj.com/sa/1arabic2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade1                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أ عبداهللا السديري اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 2010kaab@إعداد : عبد اهلل السديري   

 : كلمات باحلركات الثالث
 َوَؼَف َوَجَيَس 
 َغَسَل َوَؿَسحَ 
 َخَرَج َوَرَجعَ 
 أََؽَل َوَذِربَ 
 َرِبَح َوَػِرحَ 

 َضِحَك َوَعِجَب 
 ُؾِبَس َوُخِيعَ 
 ُػِوَد َوُوِجَد 
 ُرِػَع َوُخِهَض 
َع َوُؼِسمَ  ًِ  ُج



 2010kaab@إعداد : عبد اهلل السديري   

 كلمات بها مد :
 ُػُفوٌل َػِسََحةٌ 

 ِبََلِدي َؿَداِرُس 
ِلََهةٌ  َُ وٌت  َُ  ُب
وٌن ُتَراِؼُب  َُ  ُع
 ِؾَساٌن َػِفَحٌ 
 َؿاٌل َوِػَر
ةً  َُ  أَْوَراًؼا ُؿَيوَّ
ََيةً  ًِ  أَْؾَماًبا َج
 َغَزاٍل َصِنَرٍ 
 ِذَراٍع َؽِبَرٍ 



 2010kaab@إعداد : عبد اهلل السديري   

 كلمات بها مقطع ساكن :
ُع َوَيْكَرحُ يَ  ًَ  ْج

 َيْىُتُب َوَيْوَرأُ 
اَؾْت  َُ  َػاَزْت َو

 َيْدُرُس َوَيْحَهُظ 
َرُب  ـْ  َيُِْؽُل َوَي
 ُد َيْزَرُع َوَيْحِف 
 َيْرُؽُض َوَيْوِهزُ 
َرحُ  ًْ  َيْيَمُب َوَي
ُل َوَيْىَس  ًَ  ُب َيْم

ِزُل  ٌْ  َيْفَمُد َوَي



 2010kaab@إعداد : عبد اهلل السديري   

 كلمات بها حرف مشدد :
ذَ ػَ  هَّ َُ َر َو  ىَّ

مَ  ٍَّ َن َوَػ  َؾوَّ
نَ  َب َوَؿرَّ  َدرَّ
بَ  َب َوَهذَّ  أَدَّ
َع َوأَْبَدعَ  ًَّ  َد

َز وَ  ََّ َف َؿ ٌَّ  َص
َر   َوأَْدَهَش َعبَّ

َق وَ  َف َػرَّ  أَؾَّ
َل  َب َوَهيَّ  َرحَّ

َب  مَ  َرتَّ َُلَّ  َو



 2010kaab@إعداد : عبد اهلل السديري   

 (/ املقطع الساكن / الشدة   املد )مجل حتوي على املهارات 
ةً  ُر ِؼفَّ ًَ  َؽَتَب ُع
ََِل َزْيٌد َصِديَوهُ   َد
هُ   َزاَر َهاِذٌم َجدَّ
ًتا َْ  َرَدَم َصاِؾٌح َب
اُء ِؽَتاًبا ًَ  َؼَرأَْت أَْد

ُد  ٌْ ْت ِه ًَ  َؽْمَبةً  َرَد
 َدِمٌَد َػْفَيهُ َدَخَل 

 َباِؽًرا َعاَدْت ُدَمادُ 
 ِاْذَتَرى َخاِؾٌد َعِفًَرا

اَحةً  أََؽَيْت أَْحََلمُ   ُتهَّ



 2010kaab@إعداد : عبد اهلل السديري   

 الالم الشمسية الالم اْلقمرية
َواُء َؾِكٌَف  ٍَ ْوُب َجِديٌد  اْؾ  اؾثَّ
ُر َؼِيٌَل  اْؾَحِيَُب ُؿِهٌَد  ًْ  اؾتَّ
ٌَل  ًِ َجاَجُة َتُِْؽُل  اْؾِىَتاُب َج  اؾدَّ
ْئُب َيُِْؽُل  اْؾَنَزاُل َدِريعٌ   اؾذِّ

ُجُل َؼاِدمٌ  َراِئعٌ اْؾَوَيُم   اؾرَّ
ََيةٌ  ًِ ْدَرَدُة َج ًَ ِلٌَف اؾز   اْؾ َُ  َجاُج 

اُء َصاِػَةٌ  َؿْهُتوحٌ اْؾَباَب  ًَ  اؾسَّ
ُس َداِرَمةٌ  اْْلَُب َعُكوٌف  ًْ َـّ  اؾ
ُب َؾِذيٌذ  ٌَ ِريُق اؾ اْؾِم  َواِدعٌ  كَّ
َرٌ  ًِ ْرُف ُؿْنَيٌق  اْؾَهاِئُز َد  اؾلَّ
ِديُق ُؿْخِيٌص  اْؾَخْوُخ ُحْيوٌ   اؾفَّ
ُل َيِسَرُ  ًَ ْهَدُع َيْوِهزُ  اْؾَج  اؾقِّ
اَؿُة َتِكَرُ  ًَ ََ وُن َحاِؿٌض  اْؾ ًُ َْ  اؾيَّ
ٌد  ٍِ اِدي َبِمٌَد  اْؾَوَؾُد ُؿْجَت ٌَّ  اؾ

 أ


