
 

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                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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منى القحطاني . أ

ضغط هنا 
ا

حصة القرني. أ

https://t.co/5WjpUtgiwA?amp=1










ِعيِد ِفي  َم الأ َفاُل َيوأ َطأ َع اْلأ َتـَجمَّ
َعُبوَن  . الَحِديَقِة َيلأ



َعُبو َفاَل َكاُنوا َيلأ َطأ ِكي ِْلَنَّ اْلأ َجَرُة َتبأ َن َكاَنِت الشَّ
َحَرَكةَ  َتِطيُع الأ .َوِهَي ََل َتسأ



ِدَقاَءُه ،  ُفوُر أَصأ ُعصأ َناَدى الأ
َعَصاِفيُر َتـَتَراَقُص  َوأََخَذِت الأ

َصاُنَها  َكتأ أَغأ ى َتَحرَّ َجَرةِ َحتَّ َق الشَّ . َفوأ



َعاِد اآلَخِريَن  َعَمِل َعَلى إسأ ُر َعِن الأ ُتَعبِّ
َجِة ِإَلى ُنُفوِسِهمأ  َبهأ َخاِل الأ .َوِإدأ





َعُبونَ  َيلأ



َتَتَراَقُص 











َعَصاِفيُر َفِرَحة   .َتِطيُر الأ



ِدَقاَءهُ  ُفوُر أَصأ ُعصأ .َناَدى الأ



















عَ  َتَجمَّ َفاُل  َطأ اْلأ مِ  َيوأ

َعُبونَ  َيلأ ِفي عيدِ  السِّ

َحِديَقةِ  الأ

ِعيدِ  الأ

.أقرأ الكلمات بصوت واضح 





َنَما َوَبيأ ََلَحَظ  َكاَنتِ  َفِرَحة  
َعَصاِفيرُ  الأ أََحُد  َوَقاَل  ِكي َتبأ
َتِطيرُ  أَنَّ  ِكي َتبأ ِلَماَذا 

.أقرأ الكلمات بصوت واضح 

ِكينَ  َجَرةَ ِفيَتبأ ِعيدِ الشَّ الأ





رَ  َفكَّ َحَرَكةَ  الأ َوأََنا ََل 
ِفي ُفورُ  ُعصأ الأ َقاَلتِ  َجِميُعُكمأ 

ِعُد  ُيسأ َطِريَقة   َعُبونَ  َتلأ َجَرةُ  الشَّ

.أقرأ الكلمات بصوت واضح 

َتِطيعُ  َجَرةَ ِبَهاأسأ الشَّ





َتَتَراَقُص  قَ  َفوأ َصاُنَها أَغأ َجَرةِ  الشَّ
ُفورُ  ُعصأ الأ َناَدى َكتأ  َتَحرَّ َحتَّى
ِدَقاَءهُ  أَصأ َوأََخَذتِ  َوَقاَلتأ  َفِرَحتِ 

.أقرأ الكلمات بصوت واضح 

ا ر  َهاُشكأ َعَصاِفيرُ أَيُّ ِطيُف الأ اللَّ



الكلمة المهارة 
َجَرُة الالالم الشمسية ِطيُف ال. شَّ ِعيُد ال. لَّ سَّ
َفاُل اْلَ .ِعيُد الأ الالم القمرية  ُفورُ الأ . َحَرَكُة الأ َحِديَقُة  الأ . َعَصاِفيرُ الأ . طأ .  ُعصأ

َحِزيَنةُ الأ 
َعبُ مد بالواو فُ . َن وَيلأ ُعصأ .رُ والأ
َعَصافِ مد بالياء َحدِ . ـرُ يالأ عِ . ُف ياللَّطِ . َقُة يالأ عِ . دِ يالسَّ كِ . رُ يــَتطِ . ِد يالأ يَتبأ
َص مد باْللف  َعَص . َقُص اَتَترَ . َدىانَ . َلتأ اقَ . اُنهَ اأَغأ ِفيـرُ االأ
ا. َفِرَحة  تنوين فتح ر  ُشكأ

ِدَقاءَ هاء آخر الكلمة  .ُه أصأ
َجرَ . ة  َفِرحَ التاء المربوطة  .ة  َطِريقَ . ةِ اُلَحَركَ . ُة الشَّ
كَ التاء المفتوحة  .تأ َقالَ . تِ أََخذِ . تأ َتَحرَّ

 (الشجرة احلزينة)درس 



َها ِطيُف أَيُّ رَ اللَّ َفكَّ
ا ر  َطِريَقة  ُشكأ
َلِطيف  



َرةُ  ُسأ ُحورِ اْلأ َبةَ السَّ َوجأ
َرةُ  ُسأ اْلأ

َعِلَمتِ 
َفَفِرَحتأ 









الحمد هلل تم االنتهاء من إعداد عروض كتاب لغتي 
. على المنهج الجديد 

إن أصبنا فمن هللا وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان
نسأل هللا أن ينفع بما قدمنا وأن يجعله علًما ينتفع به

.ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى



يا رب لك الـحمد كما ينبغي
لـجالل وجهك وعظيم 

سلطانك 
41


