
 

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 األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/1arabic1                   

* 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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 مدينيتالوحدة الثالثة : 

 يسنح بإزالة االسه عند استخداو األوراق يف الفصل .
 ال يسنح باستغالل األعنال جتاريا .

تقديرا للجهد آمل ذكر املصدر عند النشر والنقل يف مواقع التواصل االجتناعي



 

  :ةألون احلرف والصور
 

 (:ط( أسفل الصورة اليت حيتوي امسها على حرف )√أضع عالمة )
 

 

 
 ( يف الللنات التالية : ط) أضع دائرة حول حرف

 َمطَّاطَرَأَف     ِبِطِريق        َخَبَطَطِريق      
 

  

 

 

 

 اسمي : ......................................



ألون األصوات الكصرية باللون األزرق واألصوات الطويلة 
 ر :باللون األمح

 
 

 

 

 أكتب احلرف خبط مجيل :

 طـِ ُطـ َطـ
   
   
   
   

 



 أكنل احلرف الناقص يف الللنات التالية :
 (  طــ  /  ــطــ  /   ــط  /  ط)           

 ِصَرا......    َرَبــ.....    َقــ......ــَف    .ــر.َمــ....  ـِريق  ......
 
 

 أكتب الللنات خبط مجيل :
 

 َفــَرَط َرَبـَط َفـَطـَر َطــَرَد
................ .................. .................. .................. 
................ .................. .................. .................. 

 

 أحلل الللنات التالية إىل مكاطع وحروف :
 

 الرتكيب التحليل الللنة
 ....................... ........ ........ ........ َطـِريق

 ....................... ........ ........ ........ ِطِريقب
 ....................... × ........ ........ ِطِفـُل

 



 أضع دائرة حول املكطع الساكن ثه أكتبه :
 

 َشِطُر         ُقِطُن       َرِطُب        ِفِطَرة    
   

 

 أضع دائرة حول حرف املد واحلرف املندود :
 

 ِطيـُنَنُطوُف              ِإِفـَطـار       ُسُطور  

 

 أرتب الللنات ألكّون مجلة مفيدة :

 

 

 

 

................. ................. ................. ................. 

................. ................. ................. ................. 



 ط ــط ــطــ ــط
.......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... 

 أعيد تركيب احلروف بطريكة سلينة :أقرأ ثه 

 

 

  

 

 


