
 

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 األول  اضغط هنا                         

           

                  https://www.almanahj.com/sa/7arabic1                   

* 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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 الرابع : الصف                                  نصوص اللغة العربية    المــادة: 
 هـ 14التاريخ:      /     /      أقبس من القرآن الكريم        الموضـوع:   

 ورقة عمل                    .............................................. :    االسـم 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

استبدل بالكلمة الملونة في الجمل الثالث التالية ما يناسبها من  -1
 الكلمات المقابلة :

ة على وجود هند في مكة المكرمة   -أ جَّ ِِ  مضت حِ

ة برائته   -ب   قدم المتهم ُحجَّ

ة كاملة   -ت   أدت هند َحجَّ

 

 ندما ورد موسى ماء مدين ؟كيف كان حال المرأتين ع -2

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

 سنة 

 برهان 

فريضة  
الحج  

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

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

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



              
 

 أول م   : لغة عربية                       الصف     المــادة: 
 هـ 14التاريخ:      /     /      اإلسالم وقيمة النفس البشرية       الموضـوع:   

 ورقة عمل                    .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 اختار المعنى المناسب للكلمات التالية :  

 رآه مكروها (  -رآه حالال   –استحساء ) رآه محرما  -1

 إصالح ( –إحياء   -إزهاق ) قتل  -2

 أهل الدار (   –أهل العهد  –أهل الذمة ) أهل البلد  -3

 ة من خالل فهم النص :  أجيب عن األسئلة التالي

 هللا اكبرلم كانت نفس اإلنسان عظيمة عند  -1

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

 لتقيين بسيفيهما ما عذاب المسلمين الم -2

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

 



 
 هـ 14التاريخ:      /     /         لغة عربية أول م                    المــادة: 

   النص الشعري من أخالق الرسول  الموضـوع:   
 ورقة عمل                                           ........................... ................... :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذكر بعض فضائل النبي صلى هللا عليه وسلم االمهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

                                                                     

 يا من له األخالق ما تهوى العال      منها وما يتعشق الكبراء                

 
 قائل النص هو : ......................................................... 

  : ..............................................................من إنتاجه 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضع  دائرة حول رقم اإلجابة الصحية : أ
 رحمة الرسول عليه الصالة والسالم  -1

 شمائل الرسول عليه الصالة والسالم وأخالقه  -2

 شمائل صحابة الرسول عليه الصالة والسالم  -3

 غزوات الرسول صلى هللا عليه والسالم  -4

 

أكمل الفراغات التالية من خالل  
 حفظ النص : 

 فإذا عفوت فقادر ومقتدر  

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



 
 هـ 14التاريخ:      /     /        لغة عربية أول متوسط               المــادة: 

    حدتي والمطر               الموضـوع:   
 ورقة عمل                        .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 من خالل قراءة النص أمأل الخريطة المعرفية التالية 

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   



 
 هـ 14التاريخ:      /     /          لغة عربية أول متوسط              المــادة: 

    محمد خاتم المرسلين                الموضـوع:   
 ورقة عمل                        .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أصل الكلمات في العمود ) أ( بما يناسبها في العمود ) ب (

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 ة :  المهار

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                    

          ( ب  )                                 (أ   )                
 

 

 

 

 

 

 

 كيف كان صلى هللا عليه وسلم يؤدب أصحابه :

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

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

 الوثنية 

 الوغى  

 أف  

 الرباعية  

 حمرة  

 تفرش  

 طائر من العصافير  

 عبادة األصنام  

 ترفرف بجناحيها  

السن التي بين  
 الثنية والناب  

 الحرارة الشديدة  

 أتضجر  



 
 هـ 14التاريخ:      /     /      لغة عربية اول                      المــادة: 

    صارت السماء قريبة           و الموضـوع:   
 ورقة عمل                    .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 أجيب عما هو مطلوب :  

 مرادف غامضة : ...................................  -8

 ................ مرادف تنزوي : .............................. -9

 ضد يشيد :...................................................  -10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أجيب عن األسئلة التالية:

  اذكر الحدث الذي دهش منه محمد البتاني  ؟ -7

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

 ما حلم البتاني ؟ وكيف تحقق ؟ -8

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

 ما التساؤل الذي شغل فكر البتاني ؟  -9
- 

 



   
 

 هـ 14التاريخ:      /     /      لغة عربية اول                      المــادة: 
    النص الشعري ) كيف لم نحزن ؟ (           الموضـوع:   

 ورقة عمل                     .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 من قائل النص التالي :................................................. 

 عظيم في مقامك والرحيل         ألن لديك ميراث الرسول 

 اته : ................................................................. من مؤلف

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

 مناسبة النص  : ................................................................. 

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

 هـ  1420ما اسم المفتي العام للملكة العربية السسعودية حتى عام 
 ......................................................................... ............... 

 ................. : ..............................غرض الشاعر من هذه القصيدة هو 

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



 
لغة عربية أول  المــادة:   هـ 14التاريخ:      /     /        وسط                             مت 

    أم سلمة                الموضـوع:   
 ورقة عمل                        .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 من خالل قراءة النص أمأل الخريطة المعرفية التالية

  

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   



 
 هـ 14التاريخ:      /     /        لغة عربية أول متوسط               المــادة: 

    محمد خاتم المرسلين                  الموضـوع:  
 ورقة عمل                        .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أصل الكلمات في العمود ) أ( بما يناسبها في العمود ) ب (

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

          ( ب  )                                 (أ   )                
 

 

 

 

 

 

 

 كيف كان صلى هللا عليه وسلم يؤدب أصحابه :

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

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

 الوثنية 

 الوغى  

 أف  

 الرباعية  

 حمرة  

 تفرش  

 طائر من العصافير  

 عبادة األصنام  

 ترفرف بجناحيها  

السن التي بين  
 الثنية والناب  

 الحرارة الشديدة  

 أتضجر  



 
 هـ 14التاريخ:      /     /      لغة عربية اول                      المــادة: 

    وصارت السماء قريبة           الموضـوع:   
 ورقة عمل                    .......................................... .... :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 أجيب عما هو مطلوب :  

 مرادف غامضة : ...................................  -4

 ........................................... مرادف تنزوي : ... -5

 ضد يشيد :...................................................  -6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أجيب عن األسئلة التالية:

 لذي دهش منه محمد البتاني  ؟ اذكر الحدث ا -4

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

 ما حلم البتاني ؟ وكيف تحقق ؟ -5

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

 البتاني ؟  ما التساؤل الذي شغل فكر -6
- 

 



   
 

 هـ 14التاريخ:      /     /      لغة عربية اول                      المــادة: 
    النص الشعري ) كيف لم نحزن ؟ (           الموضـوع:   

 ورقة عمل                    .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 من قائل النص التالي :................................................. 

 عظيم في مقامك والرحيل         ألن لديك ميراث الرسول 

 .................................................................  من مؤلفاته :

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

 مناسبة النص  : ................................................................. 

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

 هـ  1420ما اسم المفتي العام للملكة العربية السسعودية حتى عام 
 ......................................................................... ............... 

 ................. : ..............................غرض الشاعر من هذه القصيدة هو 

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



 
 هـ 14/     /          التاريخ:      متوسط                             لغة عربية أول  المــادة: 

    أم سلمة                الموضـوع:   
 ورقة عمل                        .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 من خالل قراءة النص أمأل الخريطة المعرفية التالية

  

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   



 
 هـ 14التاريخ:      /     /        لغة عربية أول متوسط               المــادة: 

    األفعال تسبق األقوال                 الموضـوع:   
 ورقة عمل                        .............................................. :    سـم اال

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أصل الكلمات في العمود ) أ( بما يناسبها في العمود ) ب (

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

          ( ب  )                                 (أ   )                
 

 

 

 

 

 بم تميزت بالدنا الحبيبة في عالقتها الخارجية ؟ وكيف حققت هذا التغير ؟ 

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

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

 التأهيل  

 المحجة  

   المنهاج  

 الطريق المستقيم  

 التنظيم الجيد  

 الطريق الواضح  

 االعداد الجيد  



 
 هـ 14التاريخ:      /     /      لغة عربية اول                      المــادة: 

 بئر الدمام  الموضـوع:   
 ورقة عمل                     .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 أجيب عما هو مطلوب :  

 مرادف الحلم  : ...................................  -1

 الدفين  : ..............................................  مرادف -2

 ضد مفسدة  :...................................................  -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ية:أجيب عن األسئلة التال

 ما الحلم الذي راود الملك عبد العزيز رحمه هللا أثناء توحيده المملكة   ؟   -1

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

 ما الشيء الذي عزز ذلك الحلم ؟ -2

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

 توقيع الملك عبد العزيز رحمه اتفاقات الكتشاف البترود يدل على : -3

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

 
 

 



   
 

 هـ 14التاريخ:      /     /                لغة عربية اول             المــادة: 
    النص الشعري ) من أجل عينيك يا وطني  (           الموضـوع:   

 ورقة عمل                    .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 ..................................... من قائل النص التالي :............ 

 توهج الشعر في عينيك وطني      يصوغه الحق في روحي وفي بدني  

 من مؤلفاته : ................................................................. 

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

 غرض القصيدة   ................................................................. 

 أبيات النص جاءت لـ :

 النصح واالرشاد )    ( التغني بحب الوطن )   ( وصف مصايف الوطن )    ( 
......................................................................... ........ ....... 

 عنوان النص مأخوذ من : 

 البيت الثالث )   (              البيت الثاني )   (        البيت األول )  (



 
 هـ 14التاريخ:      /     /        متوسط                             لغة عربية أول  المــادة: 

    الرس                 الموضـوع:   
 ورقة عمل                        .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 من خالل قراءة النص أمأل الخريطة المعرفية التالية

  

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   



              
 

 أول م   : لغة عربية                       الصف     المــادة: 
 هـ 14التاريخ:      /     /      كتابة نهاية مغايرة للقصة        الموضـوع:   

 ورقة عمل                    ............... ............................... :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب نهاية مغايرة للقصة  المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

كتاب النشاط ثم اختار النوع المناسب   19 -18أقرأ القصة ص 
 نهاية مقترحة مما يلي : لكل

 إسراع أصحاب النخوة  من الواقفين إلى إنقاذ العم   -1

 مثيرة القلق      -غريبة            -مفاجئة              -متوقعة 

 

 .  غرق الصبي في أعماق البحر رغم محاوالت العم حمزة -2

 غريبة                  -محزنة          -متكلفة          -غامضة 

 

 طفل بالريال وذهابه مع العم حمزة إلى دكانه  فرحة ال -3

 غامضة       -طبيعية متوقعة          -سارة       -مثيرة للقلق  
 



 
 أول م   : لغة عربية                       الصف     ـادة: المـ 

 هـ 14التاريخ:      /     /      أهداف عرض القصة         الموضـوع:   
 ورقة عمل                    .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 كتاب نهاية مغايرة للقصة  المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                    

 من أهداف عرض القصة : 

  
 

 



 
 أول م   : لغة عربية                       الصف     المــادة: 

 هـ 14/     /             التاريخ: من آداب الحوار          الموضـوع:   
 ورقة عمل                    .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 كتاب نهاية مغايرة للقصة  المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

  
 

 
 الحوار هو

 منها   النفسية  الآلداب 

 منها   العلمية الآلداب 

 منها   اللفظية  الآلداب 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 أول م   : لغة عربية                       الصف     المــادة: 

 هـ 14التاريخ:      /     /      من آداب الحوار          الموضـوع:   
 ورقة عمل                     .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب نهاية مغايرة للقصة  المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 :  أكمل الحوار التالي 

 



 

 
 أول م   : الصف                 لغة عربية             المــادة: 

 هـ 14التاريخ:      /     /      إلقـاء خطبة وطنية           الموضـوع:   
 ورقة عمل                    .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب نهاية مغايرة للقصة  المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 من صفات الخطيب الالزم توافرها  

  
 

 



 
 

                                 اللغة العربية أول م     المــادة: 
 هـ 14     التاريخ:      /     /  المذكر والمؤنث         الموضـوع:   

 ورقة عمل                    .............................................. :    االسـم 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (   -مجازي   –بلفظ ) لفظي  أكمل الفراغات التالية  

 

 

 

 

 

 أبين عالمة التأنيث في ما تحته خط في ما يأتي  
 :..............................................  طالبة مجتهدةسلمى   .1
 : .................................................... واسعة الصحراء .2

  

 

 

 

  

 المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

o رقت الشمس    الشمس مؤنث ................. أش 

o  .................. جاء عبيدة          عبيدة مذكر 

o  ................ هذه فاطمة        فاطمة مؤنث 

o  ....................  هذا ماء          ماء مذكر 



 
 

                                 اللغة العربية  اول م   المــادة: 
 هـ 14التاريخ:      /     /      اسلوب االمر              الموضـوع:   

 ورقة عمل                    .............................................. :    االسـم 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
         

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

o  أحول االمر في األساليب التالية إلى صيغة األمر بالمضارع
 المقترن بالالم 

o  اجتهد في المذاكرة 

 ........................................................................................ اإلجابة  

o  اذهب على المدرسة مبكرا 

 ............................................................................. ...............اإلجابة 

o  انظري إلى كتابك   . 

 . ........................................................................................   اإلجابة  

 



  

 
 

                                 اللغة العربية  اول م   :   المــادة 
 هـ 14التاريخ:      /     /      النكرة والمعرفة               الموضـوع:   

 ورقة عمل                    .............................................. :    االسـم 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
         

  

 

 

 

  

 

 

 

 المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

o : أكمل الفراغات التالية 

 نكرة و ..................... إلى ينقسم االسم  -1

 تنقسم المعرفة إلى ستة أقسام :هي  -2

 

 

 

 

 اعرب ما يأتي 

  ...................................................................... هذا طالب مجتهد:  
 ........... ................................................................................. 

 .   انظري إلى كتابك 

 . ........................................................................................   اإلجابة  

  المعرف بأل
 العلم   ................................ 

.......................................  اسم اإلشارة  
 ....... 

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



  

 
 

                                 اللغة العربية  اول م   :   المــادة 
 هـ 14التاريخ:      /     /      المبتدأ والخبر                     الموضـوع:   

 ورقة عمل                         .............................................. :    االسـم 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
         

  

 

 

 

  

 

 

 

 المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 الجمل التالية :   أضع خطا تحت المبتدأ وخطين تحت الخبر مع ضبط حركة اإلعراب  في

 المسلمان متحابان   -2القتل ذنب عظيم                                  -1

 الطالبات مجتهدات  -4المعلمون حاضرون                               -3

 اآليات في كتاب هللا بينة   -6قتلة المؤمنين معاقبون                           -5

ــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أعرب الجملة التالية : المسلمون صادقون في عهودهم  

 إعرابها     الكلمة 
  المسلمون 
  صادقون 

  في  
  عهودهم  



  

 
                                 اللغة العربية  اول م   :   المــادة 

التاريخ:       الممدود (                       –المقصور    –المفرد ) المنقوق  الموضـوع:     هـ 14/            / 
 ورقة عمل                         .................................. ............ :    االسـم 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
         

  

 

 

 

  

 

 

 

 المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 برسم خط  على غرار المثال األول : أختار اإلجابة الصحيحة للكلمات  التالية 

   مفرد دروس -جمع مفرده مدرسة    –: جمع مفرده دروس  درس -1

 اسم ممدود       -مذكر لفظي          -: مؤنث حقيقي         رحمة -2

 اسم منقوص     -اسم ممدود            -: اسم مقصور            دنياال -3

 اسم منقوص     -اسم ممدود           -: اسم مقصور            الداعي  -4

 اسم منقوص     -اسم ممدود           -:  اسم مقصور            القضاء -5

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ..................................................................  االسم المنقوص هو

 : .....................................................................  االسم الممدود هو

 : .....................................................................  ر هو االسم المقصو



 

 

 
                                 اللغة العربية  اول م   :   المــادة 

 هـ 14التاريخ:      /     /      تابع أقسام المفرد                  الموضـوع:   
 ورقة عمل                         .............................................. :    االسـم 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
         

  

 

 

 

  

 

 

 

 المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

o مقصور مناسب   باسم الفراغات التالية    اكمل : 

o ................. له.  األخت .................   ألحمد وهند هي  سميه هي األخت 

o  ....................... تسمى مكة 

o ............................. .مجتهدة في دراستها 

     ما تحته خط   أعرب الجملة التالية ثم  أقرأ : 

 "  الشكوى   من  يكثر   المريض " 
1.  ............................................................................ ..................... 

2.  ................................................................................................. 

3.  ................................................................................................. 

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



 

 

 
                                 اللغة العربية  اول م   :   المــادة 

 هـ 14اريخ:      /     /      الت األفعال الناسخة                   الموضـوع:   
 ورقة عمل                         .............................................. :    االسـم 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
         

  

 

 

 

  

 

 

 

 المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

o   أضعدائرة حول الفعل الناسخ و خطا تحت اسم الفعل الناسخ وخطين تحت خبره 

o   كان أبو طالب مدافعا عن االسالم 

o   ظلت خديجة رضي هللا عنها زوجة مؤازرة للرسول صلى هللا عليه وسلم 

o  أقرب الناس إلى قلب الرسول صلى هللا عليه وسلم أصبح الضعفاء 

   :أقرأ  الجملة التالية ثم أعرب ما تحته خط 

 "    معافـا اليوم    المريض أصبح  " 

5.  .............................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...... ........................................................................................ 

6.  ............................................................................................................................. .......................................... ............................................................................................................................. .................................................................................................................. 

    التالية :  أكمل الفراغات 

األفعال الناسخة تدخل على المبتدأ والخبر فـ..............المبتدأ ويسمى اسمها  
 وتنصب .............ويسمى خبرها  



 

 

 
                                 اللغة العربية  اول م   :   المــادة 

 هـ 14التاريخ:      /     /                       االستفهام    الموضـوع:   
 ورقة عمل                         .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
         

  

 

 

 

  

 

 

 

 المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 ناسبة ثم أحدد وظيفة كل أداة وفق المثال :  أدون لكل عبارة مما يأتي أداة االستفهام الم

 وظيفتها   أداة االستفهام   العبارات  

يطلب بها  من  أحمد الصاغاتي أول عالم اخترع االسطرالب
 تعيين العاقل

   أطلق عليه الحاوي ألنه موسوعة طبية  

تعود فكرة اختراع آلة التصوير إلى العام   
 م1903

  

   لزهر بالتقطير  استخلص ابن سينا العطر من ا

   اخترع العالم األمريكي اسكندر بل جهاز الهاتف  

   يساوي ) النانا متر ( بليون جزء من المتر  

 



 

 

 
                                 اللغة العربية  اول م   :   المــادة 
 هـ 14التاريخ:      /     /      المثنى                     ـوع:   الموض 

 ورقة عمل                         .............................................. :    االسـم 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
         

  

 

 

 

  

 

 

 

 المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 بين نوعه وفق التصنيف  استخرج مما يلي كل اسم دل على مثنى أو أحد ملحقاته وأ 

داللته التنكيرية  المثنى الجملة
 أو التعريفية

داللته 
 النوعية

الملحق 
 بالمثنى

     أحب الرسول الحسن والحسين كليهما 

     شهدت مدينتا الرياض وجدة نموا سريعا 

اإلمامان البخاري ومسلم اثنان من أكبر 
  رواة الحديث

    

يون  العرب هما المؤسسون الحقيق 
 لعلمي الطب والصيدلة  

    

قام العالمان ابن الهيثم والحراني بدراسة 
 قوانين الضوء 

    

الخسوف والكسوف ظاهرتان تدالن على 
 قدرة هللا 

    

     



 

 

 
                                  اللغة العربية  اول م   :   المــادة 

 هـ 14التاريخ:      /     /      جمع المذكر السالم                  الموضـوع:   
 ورقة عمل                         .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
         

  

 

 

 

  

 

 

 

 المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 سين  أجيب عما بين القو

o  تسعة و تسعين    عددهم المهاجرين 

 ( خطا تحت جمع المذكر السالم و بين نوعه أضع ) 

 ........................................................................................................................ اإلجابة  

o  المسافرذهب محمد مع 

 ( خط جمع مذكر سالم وغير مايلزم اجعل الكلمة التي تحتها)

 ........................................................................................................................ :  اإلجابة  

o  المعروف .   صانعينيشكر هللا 

 ( الكلمة التي تحتها خط أصحح) 

 ................................................................................................ ........................ :  اإلجابة  

 



 

 

 
                                 ل م اللغة العربية  او   :   المــادة 

 هـ 14التاريخ:      /     /      جمع المؤنث  السالم                  الموضـوع:   
 ورقة عمل                         .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
         

  

 

 

 

  

 

 

 

 المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 اختار مما بين القوسين تصحيح الكلمات التي تحتها خط: 
o  زائره  :  عسبفي المعرض 

 ) زائرين ـ  زائرات ـ  زائرون (                

o : أولو العقل محترمات 

 ـ أوالء ( اوالت) أولي ـ                  

o  مخلصات :  المعلمةإن 

 ) المعلم ـ المعلمات ـ المعلمون (              

 العبارة التالية ثم أعرب ما تحته خط:   أقرأ  

 "   متفتحات    الزهرات "  

1.  .... ................................................... 

2.  ...................................................... 



 

 
                                 اللغة العربية  اول م   :   ـادة المـ 

 هـ 14التاريخ:      /     /      النداء                               الموضـوع:   
 ورقة عمل                         .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
         

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 أكمل وفق النمط المعطى :   .3

 لمن : أنا مواطن واع أحب وطني وأقول  

 يسرع في القيادة : يا أخي سيكون هالكك بيدك   •

 يزعزع أمن الوطن :أيا ........................................................................  •

 يشق طريقه في الحياة : أي....................................................................  •

 : هيا .................................................. رادة  يملك الطموح وقوة اال  •

نوع االسلوب في الجمل السابقة يسمى : 
................................................. 



 

 

 
                                 اللغة العربية  اول م   :   المــادة 

 هـ 14التاريخ:      /     /      جمع التكسير                                الموضـوع:   
 ورقة عمل                         .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
         

  

 

 

 

  

 

 

 

 المهارة : 

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 ا يأتي الجمع المناسب وأبين نوعه ثم استخدمه في جملة مفيدة  أجمع كل اسم مم 

االسم  
 المفرد  

 وضعه في جملة مفيدة  نوع الجمع   جمعه

    قرية 

    حقل 

    الحفار  

    معمل  

    كتاب  

 



              
 

 أول م   : الصف  لغة عربية                           المــادة: 
 هـ 14التاريخ:      /     /             رسم همزة الوصل            الموضـوع:   

 ورقة عمل                     .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 ية ثم أبين نوع الهمزة في كل فعل : أدون فعل األمر من األفعال التال

 نوع الهمزة  األمر منه   الفعل  

   سقى

   يجزي 

   قضى 

   تمشي 

   تشرب 

   يسرع 

 : ................................................................ همزةالوصل هي

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

  

 



 
 

 أول م   : الصف                     لغة عربية         المــادة: 
 هـ 14التاريخ:      /     /      رسم همزة الوصل                  الموضـوع:   

 ورقة عمل                    .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   



 
 هـ 14التاريخ:      /     /                             لغة عربية أول م  المــادة: 

     رسم همزة القطع  الموضـوع:   
 ورقة عمل                                           ........................... ................... :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 أمأل الفراغات التالية بكلمات مناسبة تبدأ بهمزة قطع :      

 ............هللا رحمة للعالمين هللا اكبرمحمد رسول  -1

 ل صلى هللا عليه وسلم بين المهاجرين واألنصار  ................الرسو  -2

 ...................من آمن من النساء خديجة بنت خويلد   -3

 ألقى اإلمام علي بن طالب رضي هللا عنه خطبة  ................  -4

 حسنا  

                                                                  أبو عبيدة رضي هللا عنه هو ...........األمة  -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 أمثل لما يأتي في جملة مفيدة : 

 ضمير مبدوء بهمزة قطع آخره تاء مفتوحة  

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

 



 
 هـ 14التاريخ:      /     /         لغة عربية أول م                    المــادة: 

   رسم همزة القطع   الموضـوع:   
 ورقة عمل                                           .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

 استخرج مما يأتي كل كلمة مبدوءة بهمزة قطع ثم أبين نوع الكلمة :  

الكلمة  ات  العبار
 المهموزة  

 نوع الكلمة   

   قال تعالى : ) يوسف أعرض عن هذا(  

   قال تعالى ) وأوحينا إلى أم موسى ( 

قال صلى هللا عليه وسلم )) أبو بكر وعمر 
 سيدا كهول أهل الجنة .... 

  

  –رحمه هللا  –انتفع الناس بابن عثيمين 
 تدريسا وإفتاء  

  

   موسى فارغا (  قال تعالى ) وأصبح فؤاد ام 

 

 



 
 هـ 14      / التاريخ:      /         لغة عربية أول م                    المــادة: 

   رسم همزة القطع   الموضـوع:   
 ورقة عمل                                           .............................................. :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

ة مختومة بتاء مفتوحة أو مربوطة ثم  استخرج من العبارات التالية كل كلم
 أبين السبب :  

 علت أصوات الشعراء في مدح وطننا الغالي  -1

 في وطننا نساء مبدعات  -2

 للوطن يدخر الحماة  -3

 اهتمت الدولة بربط مدن المملكة بشبكة من الطرق البرية   -4

 منحت الدولة السعودية مساعدة لكل مواطن من محدودي الدخل   -5

 السبب التاء المربوطة     التاء المفتوحة    الكلمة

    

    

    

 

  

 

 



 
 هـ 14التاريخ:      /     /         لغة عربية أول م                    المــادة: 

   رسم التاء المفتوحة والتاء المربوطة    الموضـوع:   
 ورقة عمل                                           ...................... ........................ :    االسـم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة :  

             
معلم  :    الحظات ال م

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

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

 :  ........................... التوقيع 

ر :   ي األم الحظات ول م
..........................................
..........................................
 ..........................................

 :  ........................... التوقيع 

 
 أتقن                 لم يتقن

                                                                   

أعيد كتابة الجملتين التاليتين بعد تحويلهما إلى المؤنث على غرار  
 األول :  المثال

 

 

 

 

 

 

 

 أكمل الفراغات التالية باتباع األسهم :

 نجاح                     

 

 زيت 

تقدم الخريجون السعوديون لنيل  
الشهادات  

تقدمت الخريجات السعوديات  
 لنيل الشهادات  

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

أصبح الشاب السعودي ذا كفاءة 
علمية  

رأيت السعوديين ساعيين للعمل  
الخيري 

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

...................  نوع الجمع .........................................  جمعها 
. 

 جمعها 
 ...................  نوع الجمع ..............................................


