
 

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/7                   

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

https://www.almanahj.com/sa/73                   

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

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

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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)مالحظة الرجاء االستذكار من وسط مراجعة الوحدة الرابعة للصف األول المت
 () الدروس اللغوية الحياة االجتماعية الكتاب مع االستزادة من بوابة عين الوطنية (

 ئر  المعرب والمبني من األسماء / الضما /الصنف اللغوي 
 أجيبي عما يلي 

 الجملة  في موقعه تغير إذا  آخره ضبط يتغير الذي هو:   المبني االسم -1
   خطأ*                   صواب *

 اإلعرابي موقعه بتغير آخره شكل يتغير الذي هو :   المعرب االسم  -2
 * خطأ                        صواب*

 :   السابق المثال في المبني االسم(   محبوب تفوق  الذي الطالب)  -3
 *محبوب          *تفوق                 الذي*      *الطالب   

 . مبني اسم األعمال.  محبوبة  األعمال هذه -4
 *خطأ*صواب             

 ....كلّها اإلشارة أسماء-5
 مبنية عدا هذين وهاتين *معربة عدا هذه        * معربة       *         مبنية*
 :   المبني االسم ؟ والدي سفر موعد متى -6
 * سفر            *موعد          *والدي              متى*
 : كلها الموصولة األسماء-7

 واللتين  منية عدا اللذينالذي والتي      * *معربة عدا    * مبنية        *معربة    
 ( ؟  النجاح عن باحث  أنت هل: )  يلي فيما الضمير حّدد -8

 النجاح *       باحث        *                أنت*            *هل    
 : التالية الضمائر من المخاطب  ضمير اختر-9

 *نحن       ا           *أن                   نت*أ           *هو     
 متصلة تسمى  قبلها بما تتصل ال التي الضمائر-10

 خطأ*صواب                         *
 .أخي ..........محمد -11
 : مناسبًا ضميًرا اختر

 *إياه          هما       *                هو*           *أنا    
 معربة كلّها  الضمائر -12

 خطأ*صواب                     *
 : التالية الضمائر من الغائب  ضمير اختر -13
 *أنا         *هذا               *إياك                      هو*

 غائب  أو مخاطب أو  متكلم على يدل معرفة اسم:  الضمير -14
 خطأ*                           بصوا*



 

 

 األسلوب اللغوي  
 أسلوب النهي  
 لي أجيبي عما ي

 . الشئ فعل عدم طلب هو األمر أسلوب -1
 خطأ*                     *صواب     

 : الفضول عن الكف منه تطلب أن أردت إذا  لزميلك  تقول ماذا -2
 اليعنيك  فيما لتتدخل *              اليعنيك فيما تدخل*
 اليعنيك   فيما تتدخل لن*           اليعنيك فيما تتدخل ال*
 : ينفع  ال فيما يومكما  تمضيا ال -3

 نداء   *ي         *نف             نهي*أمر           *
 : الجازمة الناهية(   ال)  بـ المقرون المضارع الفعل من يتكون  النّهي أسلوب -4
 *خطأ                        صواب*
 : ( الماء موارد استنزاف تجنب)  تنصحه أن أردت إذا  لزميلك  تقول ماذا -5

   الماء في تسرف لم*           الماء في تسرف ال*
 الماء  في تسرف لن*              الماء في لتسرف*

 : عنه االمتناع أو الفعل عن الكف طلب هو النهي أسلوب -6
 *خطأ                      *صواب

 النّهي؟  ألسلوب صيغة كم -7
 ع صيغ  ثالث صيغ           *أرب*صيغتان         *        *صيغة واحدة

  بالضمير االسترشاد  مع  نهي أسلوب التالية العبارة في األمر بأسلوب استبدل - 8
   القوسين بين

 (   أنت  )   بالحق اشهد
 هدي بالزور ن تشبالزور            *ل تشهدي ال*

 *اشهدي بالزور *لتشهدي بالزور             
 الوظيفة النحوية  

 الجر بحروف الجر  
 يلي أجيبي عما 

   الوطنية فهد الملك مكتبة إلى ذهبت -1
 :الجر بحرف المجرور االسم

 *فهد        *الملك                    الوطنية *               مكتبة*
 الجر حروف من -2
 *ما              *ال*لن                          عن*
 
 : ( صباًحا المدرسة  إلى الولد ذهب)   المجرور االسم التالي المثال من استخرج -3
 *صباًحا              سةمدرالالولد          **         ذهب   *



 

 

 :والضمير الظاهر االسم على تدخل الجر حروف-4
 *خطأ                     صواب*
 . مدرستي في المتفوقين على سلمت -5

 ........ المتفوقين جر عالمة
 *األلف           الياءحة               *الفت *الكسرة            *

 : قبل الجر حرف يقع -6
 *الجملة                االسم*       لحرف        *ا       *الفعل     

 . تقاريرهن يقدمن الطبيبات   شاهدت -7
 :ألنّها الكسرة الطبيبات نصب عالمة

 سالم *جمع مذكر     *مثنى                     سالممؤنث جمع *مفرد         *
 

 الرسم اإلمالئي  
  األسماء ورسم( 2.)عليها الشمسية( ال ) دخول بعد بالالم  المبدوءة األسماء رسم

 عليها  المكسورة والالم  والكاف والفاء  الباء دخول بعد(  ال)بـ  المبدوءة
 هي  القمرية(  ال)  ب المبدوءة الكلمة  -1

 *الصبر              اب الكت *      *الشروق           *السماء         
 .............  تكتب  اللبيب كلمة على الالم حرف دخول عند -2
 اللبيب  *           للبيب*               لللبيب *          الللبيب*
 ........  تكتب(  الباب)  كلمة على الباء حرف دخول عند -3
 *باباب                *بلباب              *بباب                 بالباب*
 :قمري بحرف مبدوء اسم على دخلت إذا وتنطق تكتب التعريف(  ال)  الم -4
   *خطأ                              صواب*
 : تغيير أي  يحدث  ال(  ال)  ب المبدوءة الكلمات على الفاء حرف دخول عند -5
 *خطأ                             صواب*
 : وتنطق تكتب  التي هي  الشمسية(  ال)  -6

 طأ*خ     *صواب                       
 :  هكذا  تُكتب عليها الباء دخول بعد[   الفراغ]  -7
 *بلفراغ          *باالفرغ            *ببفراغ       بالفراغ*
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