
 

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 المتوسط اضغط هنا                                             

https://almanahj.com/sa/7

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

https://almanahj.com/sa/7                   

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

https://www.almanahj.com/sa/73                   

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

https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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ات    ي  المكون 
ان  صل الت  وسط الف  ول مت 

 
ة  للصف  ا وي 

 اللغ 

1 

 

 الرسم اإلمالئي/
  
 / رسم األسماء املبدوءة بالالم بعد دخول ) ال ( الشمسية عليها . 1

 . / رسم األسماء املبدوءة بـ ) ال ( بعد دخول الباء و الكاف و اللم املكسورة عليها 2
 

دة على الالم الثانية . ) ال ( الشمسية إذا -  دخلت على اسم مبدوء بالالم , تكتب الالمان مًعا , وتوضع الشَّ
 لطف  اللطف               اللباقة    لباقة              لين  اللين       لعب اللعب    ليل  الليل      لبق اللبق      

 (فإنه ال يحذف منه ش يء إذا دخلت على اسم مبدوء بـ ) ال ،الباء أو الفاء أو الكاف-

ة أم قمرّية.  .  كاملشاركة  باملزالق  فالشبكة   مثل             في الكتابة سواء أكانت ) ال ( شمسيَّ
دخول الالم املكسورة ينتج عنه حذف ) ال ( من األسماء املبدوءة بالم أصلية مثل " للهو " , وحذف همزة الوصل من  -

 ل   للمدارك   مدارك            ) ال ( فقط من األسماء غير املبدوءة بالالم مثل "  
 ل+ الحياة=   للحياة                         للمشاركة                                   للهو   =  لهو ال ل+
 

 . ننظر عند كتابة الكلمة التي بها همزة متوسطة إلى حركة الهمزة وحركة ماقبلها  رسم الهمزة املتوسطة على ألف : 
 تأمل-تأخير-الرأس الكأس  -الكمأة-مأسور   –مأذون  –مأكول   -يتألف  –جزأين   -  فجأة – مأوى -طمأن   -يأتون  

 
 ننظر عند كتابة الكلمة التي بها همزة متوسطة إلى حركة الهمزة وحركة ماقبلها   رسم الهمزة املتوسطة على واو  : 

 شؤون -التضاؤل  -التثاؤب -يؤلف-التساؤل -اأبناؤن-البؤس-تفاؤل  -دؤوب
 
 
 
 

 السكون)السطر( -4الفتحة)أ(  -3الضمة)  ؤ      (  -2الكسرة)ئـــــــــــــــــــــــ    ي(  -1نتذكر أن أقوى الحركات بالترتيب: 
 فالحركة األقوى هي التي تفوز يعني تكتب الهمزة على حرفها. 
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 األسلوب اللغوي 
 

  .هو طلب الكف عن الفعل أو االمتناع عنه/أسلوب النهي  -1
 + فعل مضارع ال الناهية   صيغة النهي

 ) الفعل بعد أداة النهي ال مجزوم بالسكون أو بحذف حرف العلة ..( 
   –ال تصاحب األشرار -يا محمد ال تكذب -ال ُتغضب من يحبونك

 . ال تساهم في نشر الشائعات-  ال تأكل الحلوى املكشوفة
 
 
واليوجد في أداة نفية  الجملة بدأت باسم -النفايات من مسببات تلوث البيئةالجملة االسمية املثبتة:  -2

 فهي مثبتة. 
 الجملة اسمية منفية ألنه يوجد بها أداة نفي . -ما املال مقياس للفرد

- ترجي -تمني  -نداء-الجملة الخبرية هي من تقدم لي خبرا أو معلومة أما الجمل التي تحوي على ) أمر   
 استفهام( ليست خبرية إنما هي طلبية 

 تدخل على االسمال   ما   ليس    أدوات نفي  
 
 الجملة الفعلية املثبتة:-3
الجملة فعلية مثبته ألنها بدأت بفعل ولم تسبق بأداة نفي. فهي جملة خبرية   -مثل: يتقدم الفرد بالعلم 

 مثبتة.

 الجملة فعلية منفية ألنها بدأت بفعل وسبقت بأداة نفي . -ال يحرص املهمل على استذكار دروسه 
 . منفيةفهي جملة خبرية 

 لن  ال   لم   أدوات نفي تدخل على الفعل . 
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 الصنف اللغوي  
    الضمائر كلها مبنية ومستترة   منفصلة  متصلة  يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب والضمائر  معرفةاسم الضمائر:

 ضمائر متصلة بالكلمة    مابيتها بيتهم بيته هبيت  ك كتاب نا حيات  نا الهاء ضمير متصل   بيئت      هالجندي يحمي وطن
 الضمير املستتر تقديره ) هو( يرأس هو  اجتماع اليوم  ــ   رأسمحمد يواضحة (   غير   ضمائر مستتره غير بارزة) 

 ة الضمائر في الجدول هي ضمائر منفصل

 

 كلها مبنية ماعدا المثنى منها اسم معرفة  أسماء اإلشارة:
 للمفرد المذكر  هذا 
 للمفرد المؤنث  هذه

 هذين   للمثنى المذكر  هذان
 هاتين   للمثنى المؤنث  هاتان
 للجمع المذكر والمؤنث  هؤالء

 هؤالء مواطنون صالحون  –في الحفل    طالبينسلمت على هذين ال  -مثال: هذا طالب مجتهد
 ذا                -اسم إشارة للمكان القريب هنا 
 ذك     -ك  اسم إشارة للمكان متوسط القربهنا

 ذلك               اسم إشارة للمكان البعيد  هنالك
 اسم معرفة ال يتم معناه إال بذكر جملة بعده تسمى جملة الصلةاألسماء الموصولة :

 
 
 
 
 
 
 

 الرجال المخلصون هم الذين يقدمون التضحيات.   –مثل :محمد الذي قدم العرض  
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 الوظيفة النحوية
 (   ) في على   إلى    لـــ      كــ   من  بـــ   عنحرف الجر   :بحرف الجر الجر

 يأتي االسم املجرور بعد حرف الجر  ،وعالمة جره الكسرة أو الياء 
 اململكة اسم مجرور وعالمة جره الكسرة. -الثروات الطبيعية في اململكة كثيرة.  في حرف جر -
على حرف جر  املهندسين اسم مجرور وعالمة جره الكسرة آلنه جمع مذكر   -وزع املدير على املهندسين خطة املشروع-

 سالم. 
 الثروات الطبيعية في اململكة كثيرة(  -نوع اسم الجر ) اسم ظاهر مثل اململكة-

 املثال :سلمت عليه و ضمير متصل مثل الهاء في  
 

 تتكون الجملة التي تحوي مضاف إليه من:  مضاف  + مضاف إليهالجر باإلضافة :  
 الرسول /مضاف إليه         مثل :   قرأت قصة الرسول محمد .   قصة /مضاف

 يكون املضاف إليه هو الثاني
 . وحالته مجرور بالكسرة أو الياء. ويأتي املضاف إليه اسم ظاهر أو ضمير 

 املؤمنين/ مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم.  املؤمنين   عجبت من إخالص  ت
 األشجار / مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة ألنه جمع تكسير.  األشجار .   إن املطر يغسل أوراق

 ............................................ .    املياه/ مضاف إليه املياهأقامت الحكومة سدود  
 مضاف إليه مبني في محل جر  متصل. الناء  ضمير    نامايحدث في بيئتنا له تأثير على صحت

 املدرسة بإنجازات الوطن.  معلمو تحذف النون والتنوين من االسم املضاف.  ساهم  •

 حذف النون لإلضافة. سبب و املدرسة معلما معلمان الوطن) خطـأ(  يجب حذف النون فتصبح  •

 :  جزم الفعل املضارع-نصب  -رفع
 لا مث الضمة إذا لم يسبق الفعل بأي أداة يرفع الفعل املضارع وعالمة رفعه الرفع: 
 العلم األمم.  يرفع -الطالب و يجيب املعلم    يسأل -يكتب محمد البحث            -هللا املؤمنين  يثبت

 بأداة النصب  وهي) لن  كي  أن  ( مثال  املضارع الفعل   سبقا إذ نصب:  ال
 ألنه سبق بأداة نصب لن  الفتحة محمد الدرس.  لن يكتب: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه لن يكتب

 مثال   السكون : إذا سبق بأداة جزم) لم  ال الناهية  الم األمر ( يجزم الفعل املضارع وعالمة جزمه الجزم
 ب: فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون ألنه سبق بأداة جزم لم لم يكتب محمد الدرس  . يكت

 حة     الجزم+ سكون فتالفعل املضارع الصحيح اآلخر : الرفع+ضمة        النصب+ •

 يكتبون الدرس   مرفوع بثبوت النون    األفعال الخمسة :  
     لم يكتبوا الدرس  مجزوم بحذف النون                                       
 لن يكتبوا الدرس منصوب بحذف النون                                       
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  الرسم الكتابي : 
 

 الواو في خط الرقعة:
 يطمس

 يستقر على السطر 
 يتكون من جزأين  رأس الفاء وجسم الراء 

 
 والذال  في خط الرقعة:الدال 

 ال ترسم لها حلية 
 تستقر على السطر  

 
 الباء والتاء  والثاء  في خط الرقعة:

 تستقر على السطر  
 تتصل نقاط الحروف في خط الرقعة

 
 جميع الحروف تستقر على السطر ماعدا ج ح خ  ع غ  والهاء الوسطية 

 
 

 انتهى، 
 
 
 
 
 

  
 
 

 


