
 

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: منى القحطاني   أ: حصة القرني اضغط هنا                                           

        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


بسم اهلل واحلمد اهلل والصالة والسالم 
على نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم

اللهم افتح على قلوبنا 
اللهم يا معلم إبراهيم علمنا 

ويا مفهم سليمان فهمنا وعلمنا ما جهلنا 
وانفعنا مبا علمتنا وزدنا علما

.اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا

:دعــاء 
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لعبة املصافحة  تطبع الصور واجلمل ثم  تقص وتوزع على جمموعة حبيث يقوم املتعلمون بوضع كل صورة أمام اجلملة املناسبة  





ْلِميَذات   َمُة اْلَفْصَل َرأَْت التِّ ِعْنَدَما دَخَلْت اْلُمَعلِّ
ْقَن َحْوَل ُنوَرة .  َيَتَحلَّ



َزِميََلِتي ُيَباِرْكَن ِلـي: َجاَبْتَها ُنوَرُة أ
ي َمْوُلوًدا  .َيا ُأْسَتاَذُة ، َفَقْد أَْنَجَبت ُأمِّ



َمُة ِلِزِياَرةِ اأْل ُْسَرةِ  َذَهَبِت اْلُمَعلِّ
. ِفي ِنَهاَيِة اأْل ُْسُبوِع 



ًة  َمُة ِلْلَمْوُلوِد َهِديَّ َمِت اْلُمَعلِّ .َقدَّ



َها أَْنَجَبْت َمْوُلوًدا  . أِلَنَّ ُأمَّ



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

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

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









التنوين 
ني نوٌن تنطقني نون تسمع

نون ال تكتبني



المواضع التي ال تزاد فيها ألف التنوين

األسماء 
ة المنتهية بهمز
قبلها ألف

َماًء 

األسماء 
المنتهية بألف
عليها همزة

 ً َمْلَجأ

األسماء 
المنتهية بألف
لينة على 

صورة ياء   

فَتَىً 

األسماء 
اء المنتهية بالت
المربوطة 

َحِديقَةً 



ما هو مفتاح السؤال ؟
ما هي عالمة السؤال  ؟

ما  نوع الجملة ؟











ُمَباَرك  

إنـجـازاتـي













اأْلَْمرُ  َفَرأَتِ  َدَخَلتِ 
َحْوَل  َسَأَلتِ  اْلَفْصَل  َمةُ  اْلُمَعلِّ
َضْيف  

ُنوَرةَ  ْقنَ  َيَتَحلَّ ْلِميَذاتِ  التِّ

.أقرأ الكلمات بصوت واضح 

َجِديد  





َفَقْد  ِلي أََجاَبْت 
َيا َمْوُلوًدا  َزِميََلِتي ُنوَرةُ 

ي ُأمِّ

ُأْسَتاَذةُ  أَْنَجَبْت  ُيَباِرْكنَ 

.أقرأ الكلمات بصوت واضح 



َلَها َسَأُزورُ  ُمَباَرك  
ِإْن َشاَء 
اللهُ  َمةُ  اْلُمَعلِّ َيا ُنوَرةُ  َوُأَباِرُك 
ِك  ُأمَّ

.أقرأ الكلمات بصوت واضح 





َمْت ةً َهِدي   َوَقدَّ
َلهُ 

َمةُ  اْلُمَعلِّ َوِفي ِنَهاَيةِ 
َلَها اْلَمْوُلودَ  ُنوَرةَ  اأْلُْسُبوعِ 

َوَباَرَكْت 

اْلَجِديَد  ُأْسَرةَ  َزاَرتِ 



(ضيف جديد)الكلمة                                      الدرس    المهارة 
ْلِميَذات   الالَلم الشمسية  تِّ
َمُة الْ الَلم القمرية  َجِديَد الْ -ْسُبوع اأْلُ -َمْوُلود الْ -ْمُر األَ -َفْصَل  الْ -ُمَعلِّ

َرَة  ونُ -ُر وَسَأزُ -ع   ُبواأْلُْس -د  واْلُمْولُ مد بالواو
ْلمِ مد بالياء يُأمِّ -َد  ياْلَجدِ -َذات يالتِّ
ْلِميذَ مد باأللف َذةُ اُأْستَ -َيِة اِنهَ -َرْت  ازَ -َرَكت  ابَ -ت االتِّ
ًة تنوين فتح َمْوُلوًدا-َهِديَّ

هلَ هاء آخر الكلمة 
مَ -ةَ ُنورَ التاء المربوطة  ةُ ُأْسَتاذَ -ًة َهِديَّ -َة ُأْسرَ -ِة ِنَهايَ -ةُ اْلُمَعلِّ

ْلِميَذا-تَفَرأَ -ِت َسَألَ -تِ َدَخلَ التاء المفتوحة  َم –ت التِّ ْت َزارَ -ت َباَركَ -ْت َقدَّ


