
 

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 والضور
 

 :( شضورة اليت حيتوي امسها على حرف )( أسفل ال√)أضع 
   

 

 

 ( يف الللنات التالية : شأضع دائرة حول حرف ) 
 َنَشَر     َعاَش    َباَشَر    َحَشَرُة    َشِرَب     
 

  

 

 

 

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



ألون األصوات الكضرية باللون األزرق واألصوات الطويلة 
 باللون األمحر :

 
 

 

 

 أكتب احلرف خبط مجيل :

 ِش ـــُش َشـ
   
   
   
   

 



 أكنل احلرف الناقط يف الللنات التالية :
 (  ش/  شـ / ـشـ / ـش)                

 .....ِفَرا      ـ.....ُع      َنـ.....ـَر      ِمُس.ـ....   
 

 أكتب الللنات خبط مجيل :
 

 َبَشر َأِشَرَف َشَجَرة َشِرَب
................ .................. .................. .................. 
................ .................. .................. .................. 

 

 أحلل الللنات التالية إىل مكاطع وحروف :
 

 الرتكيب التخليل الللنة
 ....................... ........ ........ ........ َأِشَجار
 ....................... ........ ........ ........ َنِشيد
 ....................... ........ ........ ........ َشَرَد

 



 أضع دائرة حول املكطع الساكن ثه أكتبه :
 

 َشِرُط        َشِرُق      َشِأُن       ِشَرَفَأ     
   

 

 :أضع دائرة حول حرف املد واحلرف املندود 
 

 ِريش         ِإِرَشاد       ُشُروق        َنِشيُد   

 

 أرتب الللنات ألكّون مجلة مفيدة :

 

 

 

 

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

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



 : ثه أستخرج حسب اجلدول اآلتي الللناتأقرأ 
 

ٌ ٌَنْصرٌ /ٌٌَشْرًقا/ٌٌَقِديم/ٌٌُسُرور/ٌٌَساَفرٌَ/ٌٌَشْمس 
 

 مد الياء مد الواو مد األلف
...................................... ....................................... ....................................... 

 

 ثه أكتبها خبط مجيل : ةأقرأ اجلنل

 

 تنوين ضه تنوين كسر تنوين فتح
...................................... ....................................... ....................................... 


