
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبد السالم السيف  اضغط هنا                                           

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 rattibha.com

فيسلا مالسلادبع 

Arabic_Literatu@

: اهناونع تادیرغت  ةسلس 

( يئادتبالا لوألا  فصلا  يف  كئانبأل  يتغل  سردت  فیك  )

 ، يتغل سیردت  ةقیرط  يف  اهتشقانمو  تایرظنلا  حرطل  تسیل  ةلسلسلا  هذه 

يتغل  سیردت  نم  تاونس  لالخ 3  اهتلجس  ةیصخش  تاظحالم  يه  امنإو 

.لوألا فصلل 

الو  لوألا  فصلل  يتغل  باتك  يف  فورحلا  بیترت  ىلع  كسیردت  ءانثأ  رس 

.هفرعی لفطلا  ناك  ول  ىتح  فرح  يا  زواجتت 

لوقت  نأ  الثم  لفطلل ، اهملعت  تنأو  ةهباشتملا  فورحلا  نیب  ةنراقملا  نم  هبتنا 

 ، هل حیضوتلا  لدب  لفطلا  تیتشت  ىلإ  يدؤیس  اذهنأل  ةطقن ، قرفلا  لثم ق  ف 

 ، فاق هنأ  فرعیس  فاقلا  فرح  هتملع  اذإ  طقف  هسفنب ، اهملعتیس  وهو  اهكرتا 

ءاف هنأ  فرعیس  ءافلا  فرح  هتملع  اذإو 



فرحلا  أرقت  ناك  فورحلا ، ىلع  ةیلوفطلا  تاوصألاو  تاقیلعتلاب  كیلع 

دمتعت  ال  ةیلوفط ، تاقیلعت  قلعیو  أرقی  نم  كسفنب  تنأ  نكو  لفط ، توصب 

كاكتحا  ىلغ  جاتحی  لفطلا  نأل  رتویبمكلا ،=  الو  لاوجلا  الو  دابیآلا  ىلع 

.كلذ يف  كعم  يدام 

يسن  ةأجف  لفطلا  دجتس  كنأل  /ي ، بضغت /ي ال  بضغت /ي ال  بضغت ال 

.هب ئطخی  الو  هظفحی  ناك  افرح 

وأ  ةكرحلا  هیف  رثكت  ناكم  يف  هسیردت  متی  نأك  تاتتشملا ، نع  ادج  داعتبالا 

امنإو  هسردت  تنأو  امامت  لفطلاب  لزعنت  نكل ال  لمعی ، زافلتلا  نأ  وأ  توصلا 

.ةیدولاب مستی  ناكم  يف  هسرد 

كلفط  ىلع  بضغت  الو  ادبأ ، سیردتلا  ءانثأ  كعم  ملكت  دحأ  ىلع  تنأ  درت  ال 

.هسردت تنأو  دحأ  ىلع  در  ول 

(. َم ِم ُم ْم  ) نوكی امنإو  فاك ) نون  میم   ) ادبأ نوكی  فورحلا ال  ملعت 



هظفح  دقو  الإ  هادعتت  الأو  فرحلا  لفطلا  ظفحی  نأ  ىلع  /ي  رصت ال 

امیف  هظفحیسف  لفطلا ، هظفحی  مل  ولو  هتسارد  دعب  فرحلا  زواجت  هتاكرحب ،

.فورحلا رثكأ  ظفحی  تامدقم  البو  ةأجف  هدجتس  لب  دعب ؛

ال  نیونتلا )ٍ ً ٌ (  تامالعو  نوكسو ) ةرسكو  ةمضو  ةحتف   ) تاكرحلا

هنأل  اهظفح  ىلع  رصت  الو  فرح  لك  عم  اهقطنا  لب  لفطلل ، اهحرشت 

.رارصإ الب  اهملعتیس 

 ، دملا فورح  يأ  يب ) وب -  اب -   ) فرح لك  يف  لفطلا  هملعتی  نأ  بجی  ام  مهأ 

.ربص ىلإ  جاتحی  رمألا  نكلو  ةملكلا ، يف  اهقبطیو 

عطقت  نأ  هیلع  اقباس  ةروكذملا  دملا  فورح  عم  فورحلا  قطن  ملعتی  ىتح 

 (، ٌة ـ - َق یِد - ـ َح - ـ  ) نوكت ةقیدح )  ) ةملك الثم  اهاجهتت ، تنأو  هل  ةملكلا 

لهست  سداسلا  فرحلل  هملعت  دعب  هنأ  دجتس  نكل  ةیادبلا  يف  ةبوعص  دجیس 

.هیلع



اهبتر ةمدخ  قيرط  نع  تاحفصلا  هذه  ءاشنا  مت 

(https://www.rattibha.com)

روصلا عيمج  كلذ  يف  امب  تاحفصلا ، هذه  تايوتحم  نإ 

اهعم ةلوقنملا  ةيجراخلا  تالصولاو  تاقفرملاو  تاهويديفلاو 

ءانب اهؤاشنا  مت  روشنملا ،)" اذه   " مساب ةعمتجم  اهيلإ  راشي  )

مدقي اهبتر  باسح  .رتيوت  عقوم  نم  نيمدختسم  / مدختسم بلط  ىلع 

نم تاديرغتلا  تايوتحم  خسنل  يرشب ، لخدت  ريغ  نم  ةيلآ ، ةمدخ 

ةلباق  PDF تاحفص نيوكتو  يلاقم  بولسأب  اهرشنو  رتيوت  عقوم 

ىجريو .نيمدختسملا  / مدختسملا بلط  دنع  ةعابطلاو ، رشنلل 

روشنملا اذه  يف  ةدراولا  تايوتحملا  عيمجو  ءارآلا  نأ  ةظحالم 

عقوم .اهبتر  عقوم  ءارآ  ةرورضلاب  لثمت  الو  بتاكلا  ءارآ  يه 

نوناق يأل  تافلاخم  وأ  ررض  يأ  نع  ةيلوؤسم  يأ  لمحتي  ال  اهبتر ،

.روشنملا اذه  تايوتحم  نع  هجتان 

ومنت  تاملكلا  ةءارق  ةلواحم  تأدب  هنأ  دجتس  سداسلا  فرحلا  ملعت  دعب  اریخأ 

وه  ءيش  مهأ  انه  قلطنا ، دق  هدجتس  رشاعلا  فرحلا  دعب  امبرو  ایجیردت ، هیدل 

 ... ایونعم اعیجشت  هعیجشتب  كیلع  عیجشتلا ،

ةلبقلاك  ةبحملا ) نع  ایفطاع  اریبعت  سیلو  يونعم  عیجشت   ) ایونعم اعیجشت  ... 

 ، راحلا قیفصتلاو  هدی ، نطابب  كدی  نطاب  برضو  ةداعسلا ، نع  ربعت  يتلا 

(. انه يداملا  عیجشتلا  نم  رذحا   ) كلذ ریغو 


