
 

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/7arabic                   

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

            

                  https://www.almanahj.com/sa/7arabic2                   

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

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

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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لذا                        ؛ الصحيح والتفكير الرادة وقوة الهمة ُمنح إذا حياته إسعاد عن النسان تعوقان ل والبيئة الوراثة
الله                  أن واعتقد ، أفقك ووسع ، وجهك تقطب ول ، تيأس أل النسان أيها عليك لن –تعالى  –يجب

مستقبلك     . في الخير يحرمك
يلي       عما أجب السابق النص قراءة  :      بعد

؟            حياته إسعاد عن النسان والبيئة الوراثة تعوقان ل  .......................................................................................متى

النسانن؟                                             على الواجب ما .......................................................................................و

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

  )     علمة بوضع التالية السئلة عن   أجب   ثم ، عليك سيلقى الذي النص إلى استمع
: يلي فيما الصحيحة الجابة أمام      (  √

          ل                         نعم :      مجتمعنا عن يختلف آبائنا مجتمع هل.1

  نثر                         :                    شعر هو سمعته الذي   الدبي     النوع.2

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

المجرور عين  وبين   السم الجر ، الكسرة   ) علمة أو التاليتين (    الياء الجملتين خلل من
:
الجهاز       – 1 عبر المتحدثين من تُنقل الصوتية  : ) هوالسم المجرورن.   الرسائل

    ( .     : )     علمة الجر  ،(  

التعلم      – 2 على اللي الحاسب  : ) هوالسم المجرورن.                     يُساعد

    ( .     : )     علمة الجر  ،(  
 

مرة      أعد النسخ بخط التالية الجملة واحدة  :كتابة

30

الصف  : ..................................................................  : )  الطالب  -  1اسم

)    

4

4

4

4



المؤمن الواعي يصون نفسه ول ينزلق وراء هواة السفور .    

:   مناسبة     متصلة     بضمائر التالية الفراغات أكمل

. كثيرا ولكنن..... تعطي ، شيئا تكلف ل البسمة-1
. أدائها عن  تعجز.....نن التي تهتمن.....ن بالشياء : ل أبنائي يا-2
نفسن.....ن .   من ثم – تعالى – الله من إل السعادة يستمد أن لنسان يمكن ل-3

:  بن   تنصحهم     أن     أردت     إذا لزملئك تقول ( ماذا النهي)  لموضوع دراستك خلل من

. المياه موارد استنزاف  تجنب– 1

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

  

. الستطلع وحب الفضول من  الحذر– 2

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

  

.  الوحدة في تعلمته ما كل توظيف مع ،    أمك     إلى     رسالة اكتب

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................
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السئلة                                                             انتهت

الجابات :
. :  1ج  الصحيح       والتفكير الرادة وقوة الهمة ُمنح إذا

أفقك              ووسع ، وجهك تقطب ول ، تيأس أل النسان أيها عليك ويجب

-------------------------------------------------------------------------------------------------

نثر- 2نعم-  ............. 1 : 2ج 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

درجة :    : }     {3ج  نصف كلمة كل هي الملئية الجملة
. عينيه        نصب دائما يضعه أعلى مثل للشاب يكون

-------------------------------------------------------------------------------------------------

الياء            -                                     .- 1 :4ج    المتحدثين

الكسرة            -                                 . – 2       التعلم
-------------------------------------------------------------------------------------------------

، :            5ج للطلب المعلم مساعدة مع النسخ بخط واحدة مرة الجملة كتابة
وكذلك           المستطاع قدر جيد بخط الجملة كتابة على إعطاء وتشجعيهم محاولة

الطالب           . خط عن النظر بغض الفقرة هذه في الدرجات أعلى الطالب
-------------------------------------------------------------------------------------------------

تهتموا-           2لكنها-       1 : 6ج  نفسه- 4تعجزون-           3ل
-------------------------------------------------------------------------------------------------

. الماء قطرة تحقر ل – 1 : 7ج 
.  يعنيك ل فيما تتدخل ل – 2        

) صحيحة)       تكون نهي أسلوب فيها إجابة أي
-------------------------------------------------------------------------------------------------

الم  كتابة :  8ج  إلى تدريب}        رسالة القل على بيوم الختبار قبل المعلم يحاول
وكذلك          خارجية ورقة في الموضوع كتابة على أكثر السؤال   الطلب هذا المعلم جعل

الصح             من شيئا فيه نصه الطالب مادام أعلىىالدرجات وإعطائه للطالب  ...مساعدة



..------------------------------------------------------------------------------------------------

في    : }          الطلب على مرات القلىثلث على النص قراءة المسموع فهم سؤال نص
ذلك   ... طلبهم حالة

شكل             { . بأي الطلب أمام القراءة مقاطعة وعدم الصوت رفع مع جيدة قراءة

النص :

آبائنا                              مجتمع
, مجتمعهم     مجتمعنا عن يختلف آبائنا مجتمع

وبعصرهمن    بصفاتهم تتصف وجلساتهم
تتصف,   وجلساتنا ومجتمعاتنا وظروفه
 , صفاتجلساتهم,  ابرز عصرنا وبظروف بصفاتنا

   , مقاما  اعلهم سنا اكبرهم والصمت الهدوء
 , وصغيرهمنيستمع  الجلسة بحكم

الصف,     في يتقدم ليوم ويعدعقله ويهضم
 , عارفوه   فيتناوله الموضوع احدهم يطرح

 , وفتراتنالصمت    الصمت يخيم ثم باختصار
الحديث    فترات من  .اطول

---------------------------------------------------------------------------- 

الختبار            قبل باختبارك شبيه لطلبك اختبار نموذج تضع حاول المعلم أخي
السبورة        على الجابات يكتبون الطلب تجعل والفضل

----------------------------------------------------------------------

الدرجات     : أعلى الطالب إعطاء سبب
كان            لو حتى المستطاع قدر المهارة أتقن الطالب أن معرفة المهم لن

للطاااااااااالب       . الخطأ توضيح مع بسيط نقص هناك
-----------------------------------------------------------------------------

محمد    على الله وصلى
فائدة : 

صلوات      ...       عشر عليك تعالى الله يصلي النبي على صلة كل أخي تذكر
بعبده               الله رحمة شوفوا


