
 

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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   السعودية  العربية المملكة  

                       التعليم وزارة      

 

                                                                                              
 الرابعةأوراق عمل الوحدة 

 .أقرأ ثم أكتب المقطع الساكن.1
 َخْوٌخ                   َكتَْبُت                قََطْعُت                َخْضَراء        

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .. أكتب الشكل المناسب للحرف الناقص2

 ) ض (

 بَـــقَ  أَْحـ     ـرَ  كَ ـــح     فَرَ 

 

 ( ع) 
 رْ ــفَ  َدفَـ  َمْلـ     ـبٌ  رَ ـــبَ 

 

 ( ك) 
ُد  َمـ     ـتَبَةٌ       ـانَ   أَْمَسـ أَع 

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



 
 . أقرأ الكلمات ثم أكتب حرف المد والممدود.3

يٌم                  بَ يٌل                 ُخَضاٌر                ـخ  ـنَ           ًداـيـع  ـَحك 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أضع الكلمة في المكان المناسب حسب الجدول اآلتي:.4

ةٌ ق    اْلُمَشاة   تَعَلَّْمتُ  َكتَبَتْ  صَّ

    

 تاء مفتوحة   تَاء مربوطة

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

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

ٌَكانٌٌَُدُخولٌ ٌَسِعيًداٌَرَذاذٌ ٌُخُيولٌ ٌَنِذيرٌ 
      

  مد الواو   مد الياء   َمد اْْلل ف

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

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



 
 .أقرأ الكلمات االتية ثم أضع دائرة حول الحرف المكرر وأكتبه.5

 فَْضلٌ   قَبَضَ   َضَربَ 
     

 َكْعبَةُ   إْصبَع  َعَسلٌ 
     

 نَْخلَةٌ   َخَرجَ   َخْوخٌ 
     

ي  ُدْميَةٌ   يَد    أَْقض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . اآلتيةوالمقاطع  أكون كلمات من الحروف. 6

 ..................... ....................  ـضُ  ـكُ  يَرْ 
ـ  ..................... ....................  ءٌ  ـذَا غ 
 ..................... ....................  قٌ  ـُدو ُصْنـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .. أقرأ واستخرج من القطعة اآلتية7

ٌر يَْلعَُب اْلُكَرةَ ف ي ُغْرفَة  اْلُجلُوس  "   "يَاس 
 .* أكمل الجدول اآلتي

 مد باْللف ضمتنوين  الم قمرية مربوطة كلمة بها تاء 

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

 اسم مقطع ساكن مد بالياء مد بالواو

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

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

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

........ .. 

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



 
ٌر اْلُكَرةَ *  َب يَاس   ؟  أَْيَن لَع 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكلمات اآلتية ثم ألون الكلمات التي تحوي حرف مشدد :. أقرأ 8
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكمل الجملة بالفعل المناسب :. 9

بَْت (     ُعَمُر اْلَماء               .1ٌ َب ـ َشر  ) َشر   

( يَْرُسمُ ـ  تَْرُسمُ )        أَْسَماء تُفَّاَحةً           .2ٌ  

( أَْسَماءُ ـ  ُعَمرُ )                  قَال              .3  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عَ   َسمَّ

 أَْخبَرَ 

 َرنَّ 

 َمكَّة

 َضَربَ 

 ُمعَل  مٌ 

 َكلَّمَ 

 َسلَّةٌ 

ُخَضارٌ 

 َكب يرٌ 

َحذَّر 

 َضاقَ 

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

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

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



 

 

 :أَْكتُُب اْلُجْملَةَ اآلت يَةَ َمْضبُوَطةً ب الشَّْكل  ) إ ْمََلٌء َمْنُسوٌخ(  .10

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . يَّ لَ عَ ى لَ مْ ا يُ مَ  بُ تُ كْ أَ  . 11
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌ ْخَضرَ َ ْوَءٌاْلْ ٌالضَّ ـَتِظـرُ نْ مٌ ،ٌٌأَ ٌِبَسَلَ ـرُ ْعـبـُ ٌأَ  .ٌُثـمَّ



 كلمات اإلمَلء 
ي يَُضر   تَعَلَّْمتُ  اْْلَْخَضرُ  ْرس   ض 

ْسَرةٌ  َخْوخٌ  يًخاب ط     َكفَّهُ  ك 

يذٌ  عٌ  لَذ   َغَسلَتْ  النَّادي َشار 

 

 فقرة اإلمَلء
 

 َشَكَرْت قَائ َدةُ اْلَمْدَرَسة  نُوَرة

ٌر ُغْرفَةَ اْلُجلُوس    َدَخَل يَاس 


