
 

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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 :  التالي ثم أجب عن األسئلةاقرأ النص السؤال األول : 
ابتلً النبً أٌوب علٌه السالم فً جسده حتى ألقً فً ناحٌة من القرٌة وخرجت زوجته تعمل فً بٌوتهم حتى 
توفر الطعام لزوجها فلما لم تجد عمال قصت شعرها وباعته لتوفر الطعام فلما سألها أٌوب علٌه السالم عن 

) أنً مسنً الضر وأنت أرحم الراحمٌن ( فشفاه هللا وأعطاه أهله  ذلك كشفت عن رأسها  فاتجه النبً لربه
 . بقً المرض به ثمانً عشرة سنةومثلهم معهم وعوضه عن كل مرض وتعب لحق به فقد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئلة :
 البالء الذي أصاب نبً هللا أٌوب ؟ما ـ 1

.................................................................................................................................... 
 ما رأٌك فً تعامل زوجة أٌوب معه ؟ـ  2

.................................................................................................................................... 
لٌشفٌه من مرضه ؟  كم سنة ظل أٌوب مرٌضا ؟ و بم دعا ربه ـ  3

.................................................................................................................................... 
       صبر أٌوب فبم كافأه هللا تعالى ؟ – 4 

.................................................................................................................................... 
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 المطلوب :استمع بإنصات إلى قراءة المعلم ثم أجب حسب 
  اذكر أوجه النفع التي من الممكن أن يقدمها اإلنسان ألخيه : -1

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

 ................................. األمور. -2.......... ............................. الحوائج.-1:   هات مفرد -2
 

؟   كيف اقتدى الصحابة برسول هللا في قضاء حوائج الناس  -3
................................................................................................................................. 

 ؟ لماذا ندب اإلسالم إلى قضاء حوائج الناس  -4

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

 

4 

ي 
تاب

ك
م ال

س
الر

        
        

        
        

        
  

ي 
تاب

ك
ل ال

ص
وا

الت
 

              النسخ :اكتب العبارة التالية بخط   
    

.................................................................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف يىً ون األياً خسج حشاً  إىل الشازع وبًنىا هى ميشٌ يف الشازع إذ وجد كًشا كبريا ون النقىد  وسوًا عمِ 

أحد  يساه فمي جيد أحدا  ولى ون بعًد فعاد إىل املنزه قازعُ الطسيق فالتفت مينُ  ويشسَ لريٍ هن هناك ون 
 أكمل القصة بنهاية من تأليفك :                                         .................وشسعا وهى ورهىه ثي .

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

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

............................................................................................................................................. 
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 هـ  7341-7341اختباز الىحدَ األوىل لمفصن الدزاسٌ األوه   لعاً             اململكة العربية السعودية       
  ملادة لغيت اخلالدة للصف األول املتوسط               وزارة الرتبية والتعلــيم             

 مدارس األقصى األهلية                                     
 /     (1اسم الطالب :...................................................فصل : )      القســــم املــتــوسـط

 
 الدرجة المستحقة
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 التواصل الكتابً ( –الرسم  الكتابً  –فهم المقروء  –) فهم المسموع  كفاٌة تقوٌم 


