
 

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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 أول م :الصف لغة عربية                         المــادة:
التاريخ:      /     /           رسم همزة الوصل           الموضـوع:    هـ14

 لورقة عم                  ..............................................:  االسـم
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة : 

            

                                                                  

معلم  :    مالحظات ال
..........................................
..........................................
 ..........................................

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

ر :   ي األم مالحظات ول
..........................................
..........................................
 ..........................................

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

 
 أتقن                 لم يتقن

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

 نوع الهمزة  األمر منه  الفعل 

   سقى

   يجزي 

   قضى 

   تمشي 

   تشرب 

   يسرع 

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

...................................................................................... 
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 أول م :لغة عربية                       الصف   المــادة:
 هـ14     / التاريخ:      /    رسم همزة الوصل                 الموضـوع:  

 لورقة عم                  ..............................................:  االسـم
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 المهارة : 

            

                                                                  

معلم  :    مالحظات ال
..........................................
..........................................
 ..........................................

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

ر :   ي األم مالحظات ول
..........................................
..........................................
 ..........................................

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

 
 أتقن                 لم يتقن



 
 هـ14التاريخ:      /     /                         عربية أول م لغة المــادة:

   رسم همزة القطع الموضـوع:  
 رقة عملو                                       ..............................................:  االسـم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة : 

            

                                                                  

معلم  :    مالحظات ال
..........................................
..........................................
 ..........................................

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

ر :   ي األم مالحظات ول
..........................................
..........................................
 ..........................................

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

 
 أتقن                 لم يتقن

 أمأل الفراغات التالية بكلمات مناسبة تبدأ بهمزة قطع :     

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

 ................الرسول صلى هللا عليه وسلم بين المهاجرين واألنصار  -2

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

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

 حسنا 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 أمثل لما يأتي في جملة مفيدة :

 تاء مفتوحة ضمير مبدوء بهمزة قطع آخره 

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

 



 
 هـ14     /    التاريخ:      /   لغة عربية أول م                   المــادة:

  رسم همزة القطع  الموضـوع:  
 رقة عملو                                       ..............................................:  االسـم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المهارة : 

            

                                                                  

معلم  :    مالحظات ال
..........................................
..........................................
 ..........................................

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

ر :   ي األم مالحظات ول
..........................................
..........................................
 ..........................................

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

 
 أتقن                 لم يتقن

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

الكلمة  ت العبارا
 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 

 

 



 هـ14     /    التاريخ:      /   لغة عربية أول م                   المــادة:
  رسم همزة القطع  الموضـوع:  

 رقة عملو                                       ..............................................:  االسـم
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هـ14التاريخ:      /     /       عربية أول م                   لغة المــادة:

 المهارة : 

            

                                                                  

معلم  :    مالحظات ال
..........................................
..........................................
 ..........................................

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

ر :   ي األم مالحظات ول
..........................................
..........................................
 ..........................................

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

 
 أتقن                 لم يتقن

استخرج من العبارات التالية كل كلمة مختومة بتاء مفتوحة أو مربوطة ثم 
 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

 لكل مواطن من محدودي الدخل منحت الدولة السعودية مساعدة  -5

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة : 

            

                                                                  

معلم  :    مالحظات ال
..........................................
..........................................
 ..........................................

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

ر :   ي األم مالحظات ول
..........................................
..........................................
 ..........................................

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

 
 أتقن                 لم يتقن

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

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.eduksa.net/edu/?app=content.list&level=7&semester=1&subject=1
https://www.eduksa.net/edu/?app=content.list&level=7&semester=1&subject=1

