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 30صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 الدرس األول ) حرف الذال (  
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1ورقة عمل رقم ) 

 االستماع و المحادثة

 

 

  إلى النص السابق ثم أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:أستمع 
ُح اْلُبذوَر في -1  البحر(  -  اأَلْرض    -)  الجبل     ...............  َبَذَر الَفّلا
 فسدت(  -َصُغَرْت   -  َكُبَرْت )    ...............   َنَمْت اْلَمزروعاُت، وَ  -2
ْنَدما َكُبَرْت َذُبَل  -3  كلها ( -   َبْعُضها  -) نصفها      ............... َوع 
ُح َأنَّ  -4  ثعلبًا  (    -ديكًا      -    ذيباً )   .َصغيرًا َدَخَل َحْقَلهُ ...............َظنَّ اْلَفّلا
 (  ْلُجْرذانَ ا  -الجراد   -)الفئران  َتْنب ُش اأَلْرَض، َوَتْأُكُل اْلُجذوَر.الفّلُح .............. شاَهدَ  -5

************************************************************ 

 أصل بين الصورة و ما يناسبها: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ُح اْلُبذوَر في اأَلْرِض، ُح َأ ح  َنَمتِ  َبَذَر الَفّلا ََنح اْلَفّلا ها،   ذيًا  اْلَمزروعاُت، َوَكُبَرْت، َوِعْنَدما َكُبَرْت َذُبَل َبْعضُُُُُُُُُُ
ُح   ْأُكُل اْلُجذوَر.َفشاَهَد اْلُجْرذاَ  َتْنًُِش اأَلْرَض، َوتَ  اْلَحْقَل،َصغيرا  َدَخَل َحْقَلُه، َوَأْفَسَد َزْرَعُه. راَقَب اْلَفّلا

 

ُح اْلُبذوَر في اأَلْرضِ   َبَذَر الَفّلا

 َنَمْت اْلَمزروعاُت، َوَكُبَرتْ 

 

ُح اْلَحْقلَ   راَقَب اْلَفّلا

 اْلُجْرذاَن تَْنبُِش األَْرَض، َوتَأُْكُل اْلُجذورَ 

 



 31صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 لدرس األول ) حرف الذال (ا
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  2ورقة عمل رقم ) 

 

 :أحوط الكلمة المشابهة للكلمة المحصورة 
 َجَبّلن ُجْرذان برانجُ  ُجْرذان
 زبيب ذيل ذيب ذيب
  ُجذور ُجحور جديد ُجذور

  :أصل بين الكلمات المتماثلة 
 ذيب  ُجذور
 ُجْرذان  ذيب
  ُجذور  ُجْرذان

************************************************************ 
 :أحلل الكلمة إلى حروف 

 ُجُُُْرذا 
      

 ذيب
    

 ُجذور
     

  ُجذور ( –ُجْرذا   –َأْكُتُب الكلمة الدالة على الصورة: ) ذيب 

   
 

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

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

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

************************************************************ 
 :أركب الكلمة من الحروف 

   ا ذ ْر  ُجُُُ
  

 ب يُ ذ
  

 ر و ذ ُجُ
  

************************************************************ 
 :أضع دائرة حول حرف الذال 

 ذ ز ذ ر د ذ 

 ذمام معاذ عذاب ذيب ُذباب َذيل 
************************************************************ 

 ُد التاء المربوطة بحسب  ُة (  -صورتها في الكلمة ) ة   ُأَجرِا
 َوْرَدة ُلْعًة َفتاة َحديقة ُكرة َمْدَرَسة

 
 ُُُة          

 
       .... 

 
         .... 

 
        .... 

 
        .... 

 
    .... 

 

 ذ



 32صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 الدرس األول ) حرف الذال (
 صل الدراسي الثانيالف –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  3ورقة عمل رقم ) 

 

    :أكمل الكلمة بالحرف المناسب 
 ت * ة ت * ة  ة * ُة ة * ُة  * د ذ * د ذ

 ُمديَر.... َبنا..... ُذر.... حديَقُ.... ....راع ُمعا....
 

 أحوط الكلمة المخالفة: 
 َعذاب َعراب َعذاب
 ُمنيَرة ُمديَرة ُمديَرة
ر ُمْندر ر ُمْنذ    ُمْنذ 

  ْقَرأ: اَ ُأَركِاُب و 
 ............... عَ  
 ............... قَ  ذا  
  ............... بَ  

************************************************************ 
  أكتب الكلمة:أركب المقاطع و 

 ..........  ر ُعُُذْ 
 

 ..........  ب ذيُُُ
 

 ..........  ِبل ذا
 

 ..........  ب ذيُ ُمُُُ
 

 ..........  ِفذ وا َنُ
 

 ..........  ُع ذيُُُ ُمُ
 

************************************************************ 
  ت (: –ة  –أصنف الكلمات التالية بحسب نوع التاء ) ُة 

 لعبت مقّلة نًات علًة فرحت َسميرة مدرسة نامْت 
 ) ت (تاء مًسوطة  ة ( –تاء مربوطة ) ُة 

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

...................       ................... ...................       ................... 
************************************************************ 

  َأ :  ْكُتُب ما يلي ِبخطاٍّ جميلٍّ
 َحليَمة َمَع  سُُاَرةُ  َلِعَبْت 
    
    

 



 33صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 ( لغين) حرف ا الثاني الدرس
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1ورقة عمل رقم ) 

 االستماع و المحادثة

 

 

 ة الصحيحة:أستمع إلى النص السابق ثم أضع دائرة حول اإلجاب 
 السين (  -العين   -  اْلَغْين  ) . ...........َطَلَبت  اْلُمَعلا َمُة َكل ماٍت فيها َحْرفُ  -1
 ( ُغيومٌ   -ُنجوم     -  علوم )    ............ َفقاَل غال ٌب: -2
 َغمام  (  -   ُغراب  -  َغزالٌ )      ............َوقاَلْت َرَغُد: -3
بٌ )     : َبْرغوثٌ ..........َوقالَ  -4  غالي (  -غال ب     -   راغ 
 رفيف (   -عفيف     -  َرغيفٌ )    ..........َأماا غاَدُة َفقاَلْت: -5
 َرَغد   (  -   اْلُمَعلا َمةُ   -  غادة ) : َأْحَسْنُتْم. ل ُنَصفا ْق َلُهْم َجميعاً ..........قاَلت   -6

************************************************************ 

 ُأَعبِاُر َشفويا  عن محتوى كل صورة: 

  

 أجيب شفويا  عماا يلي: 
 عدد األفراد في الصورة األولى .......... وعدد  األفراد في الصورة الثانية ......... -1
 كم يزيد عدد أفراد الصورة الثانية عن عدد أفراد الصورة األولى؟ ................ -2
 ...... و .......... و ........... و .............أشاهد في الصورة األولى .... -3
 أشاهد في الصورة الثانية .......... و .......... و ........... و ............. -4
 ما اسم المكان الذي يجلس فيه الطّلب؟ ............. -5

 

ِة َأْ  َيْذُكروا َكِلماتٍّ فيها َحْرفُ َطَلَبِت اْلُمَعلِامَ  اَلْت َرَغُد: َغزاٌل، اْلَغْيِن، َفقاَل غاِلٌب: ُغيوٌم، َوق ُة ِمَن الطحَلًَ
ْق َلُهْم َجميعا   َوقاَل راِغٌب: َبْرغوٌث، َأماا غاَدُة َفقاَلْت: َرغيٌف.  .قاَلِت اْلُمَعلِاَمُة: َأْحَسْنُتْم. ِلُنَصفِا



 34صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 الدرس الثاني ) حرف الغين (
 الفصل الدراسي الثاني –ل األساسي ( في مادة اللغة العربية للصف األو  2ورقة عمل رقم ) 

 

 :أحوط الكلمة المشابهة للكلمة المحصورة 
 غال ب غالي عامل غال ب
 غيث َبْرغوث َبراغيث َبْرغوث
  َرصيف َرفيف َرغيف َرغيف

  :أصل بين الكلمات المتماثلة 
 َرغيف  غال ب
 غال ب  َبْرغوث
  َبْرغوث  َرغيف

************************************************************ 
 :أحلل الكلمة إلى حروف 

 َبْرغوث
      

 غال ب
     

 َرغيف
     

  غاِلب (  -َرغيف    -َأْكُتُب الكلمة الدالة على الصورة: ) َبْرغوث 

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

************************************************************ 
 :أركب الكلمة من الحروف 

 ث و غُ ْر  َبُ
  

 ف يُ غُ رَ 
  

 ب ِلُ ا غُ
  

************************************************************ 
 :أضع دائرة حول حرف الغين 

 ُغُ ُغ غُ عُ غ ع 

 مُُغُُرفة ثغي ِدماغ َصْمُُُغ َمُْغُُِرب َغزال 
************************************************************ 

  ُُد حرف الغين بحسب صورته في الكلمة ) غ  غ ( –ُغ  -ُغُ  -ُأَجرِا
 باِلغ  راِغُُُب  َصْمُُغ َفراغ  َمُْغُُِرب  ُغراب

 
 غُُُ    

 
     .... 

 
        .... 

 
         .... 

 
       .... 

 
    .... 

 

 غـ ـغـ ـغ غ



 35صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 الدرس الثاني ) حرف الغين (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  3ورقة عمل رقم ) 

 

  ُغ (( –ُغ  -ُغُ  -أكمل الكلمة بشكل الحرف المناسب: )) غ 
 .....ْرفة َصُ....يُُر َبّل.... َصْمُ..... َفرا.... مُُ....ِرب ....راب

************************************************************ 
  أكتب الكلمة:أصل المقاطع و 
  لوب  را -1
ب  غا -2   غ 
  ن  َمْغُ -3
  زي   ُغُُ -4
   ـّلم  ُغْصُُ -5

  :ُأَركِاُب وَاْقَرأ 
 ............... لي 
 ............... ِرم 
 ............... ِفر غُُا
 ............... ِلب 

  ............... ِدر 
************************************************************ 

 :أركب المقاطع و أكتب الكلمة 
 ..........  ر غا

 

 ..........  ِصب غا
 

 ..........  َلُق ُمْغُُ
 

 ..........  غ را َفُ
 

 ..........  ل سيُ َغُ
 

 ..........  ر ديُُُ ُُغَ 
 

************************************************************ 
 ( أضع دائرة حول الحرف الذي يحتوي تنوين ضم:) 

  
 
  بُ  ث

 
  ع

 
  خُ  ة

 
 س

 َقَلُم   علبُُةُ  شارعُ  ر  دا مدرسُُُة ُ  فراغ   
************************************************************ 

 :  َأْكُتُب ما يلي ِبخطاٍّ جميلٍّ
 غازي  ِثُُيُُاَب  َخديَجةُ  َغَُُسَُُلُُْت 

    
    

 وو



 36صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 

 ( لطاء) حرف ا ثالثالدرس ال
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1ورقة عمل رقم ) 

 االستماع و المحادثة

 

 
 

 أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة: أستمع إلى النص السابق ثم 
ل  ..........طار ٌق طال ٌب  -1 فا  اأَلوَّ  (ف َلْسطين يا   -سوري   -) م ْصري  ، َيْدُرُس في الصَّ
ه  طارٌق اْسَتْيَقَظ  -2 ْن َنْوم   مريضًا (  -  َنشيطاً  -)  كسّلنًا   ........... م 
 مّلبسه ( -أرجله     -   ْسناَنهُ أَ ) .........َسريَرُه، َوَغَسَل َوْجَهُه وَ  طارقٌ  َرتَّب -3
َلة  طارٌق َجَلَس  -4  ( الَمْطَبخ    -الحمام     -)  الغرفة     ....... َحْوَل طاو 
َن الُجْبن  ....... َتناَوَل َطعاَم  -5  (َفطور ه   -عشائ ه   -) غذائه   ؛ َفَأَكَل ق ْطَعًة م 
 شاًي   (     -عصيرًا     -  َحليباً )  طاز جاً  ..............  َشر بَ  -6
 جمال  (    -طّلل      -ّلل   التقى طارق بفاطمة و ............. )  ب   -7

************************************************************ 

  بين الصورة و ما يناسبهاأصل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ِل، اْستَْيقَظَ ِمْن نَْوِمِه نَشيطاً، َرتَّب َسريَرهُ، َوَغَسَل َوْجهَ طا لََس هُ َوأَْسنانَهُ، َوجَ ِرٌق طاِلٌب فِلَْسطينِّي، يَْدُرُس في الصَّّفِ األَوَّ

ةً َمَع ُخْبِز الّطابوِن، َوَشِرَب َحليباً َحْوَل طاِولَِة الَمْطبَخِ، تَناَوَل َطعاَم فَطوِرِه؛ فَأََكَل قِْطعَةً ِمَن الُجْبِن، َوبَْيَضةً َمْسلوقَ 

قََف الشرْرِطير طاِزجاً، َسلََّم َعلى واِلَدْيِه، َوَخَرَج، َوفي الطَّريِق التَقى بِفاِطَمةَ َوَطالٍل، َوساَر َمعَُهما إِلى الَمْدَرَسِة، أَوْ 

 السَّيّاراِت، َوَعبََر الطرالُب الّشاِرَع بِأَماٍن.

 

ِمْن نَْوِمِه نَشيطاً، َرتَّب  طاِرقٌ  اْستَْيقَظَ 

 َسريَرهُ 

 َغَسَل َوْجَههُ َوأَْسنانَهُ 

َحْوَل طاِولَِة الَمْطبَخِ،  طاِرقٌ  َجلَسَ 

 تَناَوَل َطعاَم فَطوِرهِ 

 َعلى واِلَدْيِه، َوَخَرجَ طاِرٌق َسلََّم 

بِفاِطَمةَ َوَطالٍل، َوساَر  طاِرقٌ  التَقى

 َمعَُهما إِلى الَمْدَرَسةِ 

أَْوقََف الشرْرِطير السَّيّاراِت، َوَعبََر 

 الطرالُب الّشاِرَع بِأَمانٍ 



 37صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 

 الدرس الثالث ) حرف الطاء (
 الفصل الدراسي الثاني –للغة العربية للصف األول األساسي ( في مادة ا 2ورقة عمل رقم ) 

 

 :أحوط الكلمة المشابهة للكلمة المحصورة 
 طابق طار ق  طال ب طار ق 

 قطار قبور طورفَ  طورفَ 
  ف َلْسطين فلسطينية فلسطيني ف َلْسطين

  :أصل بين الكلمات المتماثلة 
 طار ق   طار ق 

 ف َلْسطين  طورفَ 
  رطو فَ   ف َلْسطين

************************************************************ 
 :أحلل الكلمة إلى حروف 

 ف َلْسطين
       

 طورفَ 
     

 طار ق 
     

************************************************************ 
  طارق(  -فطور    –َأْكُتُب الكلمة الدالة على الصورة: ) فلسطين 

  
 

 

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

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

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

************************************************************ 
 :أركب الكلمة من الحروف 

   يُ طُ ْسُ َلُ ِفُ
   

 ق رِ  ا طُ
   

 ر و طُ ُُفَ 
  

************************************************************ 
 :أضع دائرة حول حرف الطاء 

 ض ط ط ص ظ ط 

 طُُريف ِرباط َطُُبُيُب َخُُطُُيب طُُاِلب ضابُُِط 
*********************************************************** 

 طو  (( –طُيُ  –طي  –طا  –المناسب: )) ط  أو المقطع أكمل الكلمة بشكل الحرف 
 ....ْبَُلة ِفَلْسُ.....  َبّل.... ِبُْنُُ.....ل ُشُُْر.... ُخُُ.....ط ُُ....لوبمَ 

 

 ط



 38صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 الدرس الثالث ) حرف الطاء (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  3ورقة عمل رقم ) 

 

 ( ا  أضع دائرة حول الحرف الذي يحتوي تنوين فتح-   ُُُ:) 
 بٍّ  تَ  ذا   رَ  ة   عا   

 
 باِسما   ُذَرة   َشْمسا   مدرسة   َحليًا   ُخْبزا  

************************************************************ 
 :أصل المقاطع و أكتب الكلمة 
  ُرق   ِطُْفُُ -1
  ل  طُُيُ -2
  ن  طُُو -3
  َبــق  ُطُُُ -4
   باس  َطُُ -5

  ُو َاْقَرأ:  ُأَركِاب 
 ............... ِلُُب 
 ............... ِرق  
 ............... ِمُُع طُُا
 ............... ِلُع 

  ............... بور 

 :أركب المقاطع و أكتب الكلمة 
 ..........  َطُب َخُُ

 

 ..........  َقُُط َسُُ
 

 ..........  ب طُُو
 

 ..........  م ُعُُُا َطُُ
 

 ..........  ف طُُا ِعُُ
 

 ..........  َش  ِطُُ َعُُ
 

************************************************************ 
    (: -أضع تنوين الفتح آخر الكلمة ) ا  ُُُُُ 

 ...........َنْملة   ... َقميص  .............. َصغيرة  .............. َبّلط   ..............
 َبَلــح   .............. ب ّلل   .............. ُلْعَبة    .............. َسعيد   ..............

************************************************************ 
  :  َأْكُتُب ما يلي ِبخطاٍّ جميلٍّ

 َشديدا   َعَطشا   َطّلل   َعِطَش 
    
    

 

  ُُ  ا   ُ
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 ( لكاف) حرف ا رابعالالدرس 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1ورقة عمل رقم ) 

 االستماع و المحادثة

 

 
 

 :أستمع إلى النص السابق ثم أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 
ٌل كلا َيْوٍم َعلى َصْوت   -1  (نشيٍد      -  ديكٍ   -  ) ُعصفورٍ      َجميلٍ ........ َيْسَتْيق ُظ كام 
يُك في  -2 باح  )          )كوكو كوكو(،.......... َيصيُح الدا  الليل  (  - المساء -  الصَّ
يك   -3  ( َمْفقودٌ –جائع      –موجود) ................َفَظنَّ َأناهُ ، َلْم َيْسَمْع كامٌل َصْوَت الدا
 كمال (    -   َحكيمٍ    -)  حسام    ..................ب َأَخَوْيه  ك ْنَدَة وَ  كام لٌ  اْسَتعانَ  -4
يَك قائ ًّل: ُعْرُفُه  -5  ( َأْحَمر  -أخضر      -  أصفر............         ) َوَصَف كامٌل الدا
يك  ............. َبَحَث  -6  األصدقاُء  (  -  اأُلْخَوةُ  - الجيرانُ )                       َعن  الدا
 البيت  (    -اْلخم     -   اْلكوخ  )     ...............في األخوُة الديكَ  َوَجدَ  -7

************************************************************ 

 أصل بين الصورة و ما يناسبها: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

باحِ )كوكو كوكو(، َوفي يَْوٍم ِمَن األيَّاِم لَ  ْسَم ْْ ْم يَ يَْستَْيِقُظ كاِمٌل كّل يَْوٍم َعلى َصْوِت ديٍك َجميٍل. يَصيُح الّديُك في الصَّ

أَنّهُ َمْفقوٌد، اْستَعاَن بِأََخَوْيِه ِكْنَدةَ َوَحكيٍم، َوَخَرجوا يَْبَحثوَن َعِن الّديِك في ُكّلِ َمكاٍن، َوَصَف كامٌل َصْوَت الّديِك، فََظنَّ 

 في اْلكوخِ.كامٌل الّديَك لَُهما قائاِلً: ُعْرفُهُ أَْحَمر، َوَصْوتُهُ عاٍل َمْسموٌع، بََحَث األُْخَوةُ َعِن الّديِك َكثيراً، فََوَجدوهُ 

 

يَْستَْيِقُظ كاِمٌل كّل يَْوٍم َعلى َصْوِت ديٍك َجميٍل. 

باحِ )كوكو كوكو(يَصيُح ا  لّديُك في الصَّ

َوفي يَْوٍم ِمَن األيَّاِم لَْم يَْسَم ْْ كامٌل َصْوَت الّديِك، 

 فََظنَّ أَنّهُ َمْفقودٌ 

 اْستَعاَن بِأََخَوْيِه ِكْنَدةَ َوَحكيٍم، َوَخَرجوا يَْبَحثونَ 

 يِك في ُكّلِ َمكانٍ َعِن الدّ 

 بََحَث األُْخَوةُ َعِن الّديِك َكثيراً، فََوَجدوهُ في اْلكوخِ 
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 الدرس الرابع ) حرف الكاف (
 الفصل الدراسي الثاني –ي ( في مادة اللغة العربية للصف األول األساس 2ورقة عمل رقم ) 

 

 :أحوط الكلمة المشابهة للكلمة المحصورة 
ل عام ل كام ل كام ل  كاح 
 لوح كوخ خوخ كوخ
  َحكيم َحليم َحكم َحكيم

  :أصل بين الكلمات المتماثلة 
 كوخ  َحكيم
 َحكيم  كوخ
  كام ل  كام ل

************************************************************ 
 :أحلل الكلمة إلى حروف 

 َحكيم
     

 كوخ
    

 كام ل
     

************************************************************ 
  َحكيم ( -كاِمل   –َأْكُتُب الكلمة الدالة على الصورة: ) كوخ 

   
 

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

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

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

************************************************************ 
 :أركب الكلمة من الحروف 

 ل ِمُ ا كُُ
  

 خ و كُ
  

 ُم يُُ كُ َحُ
  

************************************************************ 
 :أضع دائرة حول حرف الكاف 

 ئ كُُ ُك عُ كُ ك 

 كُُنيسة ُمًارك ماِلك مُُْكَُُتًة ِكُُتُاب َسَمُُك 
*********************************************************** 

  كُ  ((  –أكمل الكلمة بشكل الحرف المناسب: )) ك 
 شا....ر ماِلُ..... ِمْسُُ....يُن ....َرة شبُُ.... ....ُاِتب َسَمُُ....

 

 كـ –ك 
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 ف (الدرس الرابع ) حرف الكا
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  3ورقة عمل رقم ) 

 

  ( أضع دائرة حول الحرف الذي يحتوي تنوين كسر ٍُُُُّ:) 
 فٍّ  طٍّ  كا   ِب  ةٍّ  حٍّ  

 
 كتابٍّ  علِم َشْمسٍّ  مكتًة   بستا ٍّ  َجميلٍّ 

************************************************************ 
 :أصل المقاطع و أكتب الكلمة 
  رة  َمْكُُ -1
  َتب  ُكُ -2
  ل ك  َكنيُُ -3
  ك م  َمُُا -4
   َسة  حا -5

  :ُأَركِاُب و َاْقَرأ 
 ............... ِمُُل 
 ............... ِسُُر 
 ............... ِفُُر كُُا
 ............... ِشُُف 

  ............... ِرم 

 :أركب المقاطع و أكتب الكلمة 
 ..........  ب كو

 

 ..........  ِكُُر شُُا
 

 ..........  َسُُك َمُُُ
 

 ..........  ب ُّل ِكُُ
 

 ..........  كرَ  بُُا ُمُ
 

 ..........  ر ثيُُ َكُ
 

************************************************************ 
 :) ٍُُُّ ( أضع تنوين الكسر آخر الكلمة 

 ك تاب   .............. عاصم  .............. خوخ  .............. َمْشكور ..............

 َرصيف .............. ديك    .............. ُلْعَبة  .............. كام ل   ..............
************************************************************ 

  :  َأْكُتُب ما يلي ِبخطاٍّ جميلٍّ
 َجديدٍّ  ِبَقَلمٍّ  شاِكر    َكَتَب 
    

 

 ٍُُّ ُ 
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 ( لضاد) حرف ا الخامسالدرس 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1ورقة عمل رقم ) 

 االستماع والمحادثة

 

 
 

 ق ثم أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:أستمع إلى النص الساب 
ياءٌ -) زياد    َيْلَعبان  ُكَرَة اْلَقَدم  ...............  كاَن ن ضاٌل وَ  -1  (نزار    -ض 
 الثلج (  - الجبل -   اأْلَْرض  )    ............. َرَكَض ن ضاٌل ب ُسْرَعٍة، َفَوَقَع َعلى -2
 ( رأسه   –   َقَدُمهُ  –  يده)   لطَّبيب  ، ُثمَّ َذَهَب إ لى ا.............  ُأصيَبْت  -3
ّلَمة  ............عاَد ن ضاٌل إ لى  -4  اْلملعب (   -اْلمدرسة -اْلَبْيت  )  ، َوَهنََّأُه اْلَجميُع ب السَّ
باً   -) َحزينًا    ...............َحتاى َأخوُه الرَّضيُع َنَظَر إ َلْيه   -5 ماً   -غاض   ( ُمْبَتس 

************************************************************ 

 أصل بين الصورة و ما يناسبها: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

َدُمهُ، ، َوأُصيبَْت قَ كاَن نِضالٌ َوِضياٌء يَْلعَباِن ُكَرةَ اْلقََدِم َوَسطَ ُهتافاِت اْلُحضوِر، َرَكَض نِضالٌ بُِسْرَعٍة، فََوقَ َْ َعلى اأْلَْرِض 

صابَِة، َوَطلََب ِمْنهُ الّراَحةَ. عاَد نِضاٌل إِلى اْلبَْيِت، وَ ثُمَّ َذهَ  َهنَّأَهُ اْلَجمي ُْ َب إِلى الطَّبيِب، فََوَض َْ لَهُ َضّماداٍت َعلى َمكاِن اْْلِ

ضي ُْ نََظَر إِلَْيِه ُمْبتَِسماً.  بِالسَّالَمِة، َحتّى أَخوهُ الرَّ
 

قََدِم َوَسَط كاَن نِضاٌل َوِضياٌء يَْلعَباِن ُكَرةَ الْ 

 ُهتافاِت اْلُحضورِ 

َرَكَض نِضاٌل بُِسْرَعٍة، فََوق ََْ َعلى اأْلَْرِض، 

 َوأُصيبَْت قََدُمهُ 

َذَهَب إِلى الطَّبيِب، فََوَض َْ لَهُ َضّماداٍت َعلى َمكاِن 

صابَِة، َوَطلََب ِمْنهُ الّراَحةَ   اْْلِ

بِالسَّالَمِة، عاَد نِضاٌل إِلى اْلبَْيِت، َوَهنَّأَهُ اْلَجمي ُْ 

 ً ضي ُْ نََظَر إِلَْيِه ُمْبتَِسما  َحتّى أَخوهُ الرَّ
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 الدرس الخامس ) حرف الضاد (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  2ورقة عمل رقم ) 

 

 :أحوط الكلمة المشابهة للكلمة المحصورة 
 وديع َرضيع عوضي َرضيع
 محضور حضر ُحضور ُحضور
  ن ضال عظال نظام ن ضال

  :أصل بين الكلمات المتماثلة 
 ن ضال  َرضيع
 َرضيع  ُحضور
  ُحضور  ن ضال

************************************************************ 
 :أحلل الكلمة إلى حروف 

 ِنضال
     

 ُحضور
     

 َرضيع
     

************************************************************ 
   ِنضال ( -ُحضور   -َأْكُتُب الكلمة الدالة على الصورة: ) َرضيع 

   
 

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

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

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

************************************************************ 
 :أركب الكلمة من الحروف 

 ل ُا ضُ نُ
  

 ر و ضُ ُحُ
  

 ُع يُُ ضُ ر
  

************************************************************ 
 :أضع دائرة حول حرف الضاد 

 ض ط ضُ ظ ض ص 

 بيض َيضرب ِنضال ضابط َمريض ِضْفَدع 
*********************************************************** 

  ُض (( -أكمل الكلمة بشكل الحرف المناسب: )) ض 
 ....ْفَدع َمْعر..... َقَبُ.... َعْر.... َنُ....َحك ُخُُ....ُار ....َرب

 

 ض
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 الدرس الخامس ) حرف الضاد (
 الثانيالفصل الدراسي  –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  3ورقة عمل رقم ) 

 

 :أصل المقاطع و أكتب الكلمة 
  ـع  را -1
  ضي  ِضْلُُ -2
  َدع  مْعُُ -3
  َرض  َفْضُ -4
   ل  ِضُْفُ -5

  :ُأَركِاُب و َاْقَرأ 
 ............... ِحك 
 ............... ِبط 

 ............... ِمن ضُُا
 ............... ِرب 

  ............... عَ  

 :أركب المقاطع و أكتب الكلمة 
 ..........  ُع َضْبُ

 

 ..........  س ِضْر 
 

 ..........  ضي مُُا
 

 ..........  ض ريُ َمُُ
 

 ..........  ُع ضيُ رَ 
 

 ..........    وا ِرْضُ
 

************************************************************ 
 كلمة التي أسمعها:أضع دائرة حول ال 
 

 

 

 
 

************************************************************ 

  :  َأْكُتُب ما يلي ِبخطاٍّ جميلٍّ
 َسريعا   َرْكضا   ِنضال    َرَكَض  
    

 

 ضيق ديك

 

1 

 َضْرب دْرب

 ُرضوض ُردود

 ُضروس ُدروس

2 

3 

4 
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 الخامس  –مراجعة الدروس من األول 
 الفصل الدراسي الثاني –األول األساسي  ( في مادة اللغة العربية للصف 1ورقة عمل رقم ) 

 

 :أصنف الكلمات بحسب المطلوب 
     

 

 تاء مربوطة تاء مًسوطة تنوين كسر تنوين ضم تنوين فتح
............... ............... ............... ............... ............... 

************************************************************ 
 :أضيف التنوين للكلمات 

 تنوين ضم تنوين كسر تنوين فتح الكلمة
 ب  َضًا َضًابٍّ  َضًابا   ضًاب .1
    ُغْرفة .2
    مطار .3
    ُمعاذ .4

************************************************************ 
 :أصل بين الصورة الكلمة والمناسًة 

     
     
     

************************************************************ 
 :أرتب الحروف و أكتب الكلمة بحسب الصورة 

     
 ط ر ا ق  ل غ ا ز  ف د ض ع  ك ي د  ة ُذ رَ 

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

ࣱ نبات ُكرة
 
 كوخا ࣱ سمكࣱ  باسم

نضيف ألفاً للحرف في حال تنوين 
باسماً ( و في حال  –الفتح ) باسم 

 نوين فوقالتاء المربوطة نضع الت
 التاء دون إضافة ألفاً 

 مدرسًة ( –) مدرسة 

 

 َرضي ْ بَْرغوث كوخ ُجرذان فطور
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 الخامس  –س من األول مراجعة الدرو 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  2ورقة عمل رقم ) 

 

 :أكمل الكلمة بالحرف الناقص 
 ُة -ة  ك -كُ  ضُُ –ض  ذُُ -ذ  ُغ -ُغُ  -غ  -غُ  ُطُ -ُُ ط

 ِمْكَنَسُ.... ....مال ِريا.... ناِفُُ....ة ....ْرَفة ....بيًَة
 ُمنير.... ِشًا.... ِمُُ....َرب ....راع َصُُ....ير ِمْسُ....رة

************************************************************ 
 :ضو (( -ذو    -طا   -غيُ    -)) كا   أكمل الكلمة بالمقطع المناسب 

     
     

************************************************************ 
 :أضع دائرة حول الكلمة تحتوي المطلوب 
 ا  مريض ض  مري مريُض  تنوين ضم (1

 

 جميلَ  جميّل   جميلٍّ  تنوين فتح (2
 

 باِب  ا  باب بابٍّ  تنوين كسر (3
 

 جحره قالت فتاة تاء مًسوطة (4
 

 َكتَُبَُْت  كرة مدرسة تاء مربوطة متصلة (5
 

 علًة  ذرة ُوجوه تاء مربوطة منفصلة (6
************************************************************ 

  المكونة من الكلمات: وأقرأ الجملةأركب حروف الكلمة 
  س ا بُ و طُ  ُةِ  َنُ يُ د مُ  ُي فُُ  ر   ذِ  ْنُ ُمُ   ُ  ُكُ ْسُ َيُُ

     

 

 ُحُ....ر .....ِمل .....ِرق  َر.....ف ُجُ.....ر
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 الخامس  –مراجعة الدروس من األول 
 الفصل الدراسي الثاني –ة للصف األول األساسي ( في مادة اللغة العربي 3ورقة عمل رقم ) 

 

 أحلل الكلمة وأكو  من حروفها كلمات حسب المطلوب: 
       ِفَلْسطين

 

 من أنواع الورود: ____________ -2 في الفم: ____________ -1
 : ____________طعمه حار -4 مادة قاتلة: ____________ -3
 __________في األرض: __ -6 من الحبوب: ____________ -5

 

 أستبدل الحرف األول من الكلمة وأكتب كلمة جديدة: 
 

    

    

    

    

    

 

  كلمة جديدة من األحرف المتًقية: كو  من الكلمة وأ أي حرفأحذف  
 

    

    

    

    
 

راع راع ذ    ُغصون  ش 

راس  ُذباب   غ 

  ُغراب  كام ل

  َفطور  غال ب

  ق طار  غال ب

  غان م كبرا َمبارك

  ُمذيعة  ُكسور

  ُبذور  َطعام

  َمطار  َغسيل

ورقة 

 تفوق
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 ( لهاء) حرف ا السادسالدرس 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1مل رقم ) ورقة ع

 والمحادثةاالستماع 

 

 
 

 :أستمع إلى النص السابق ثم أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 
جاج   -1 ِد ............... ) الدح  لزيتو (ا   -  الزُّهورِ    -َنَزَلْت هاَلُة ِإلى َحديَقِة اْلَمْنِزِل؛ ِلَتَتَفقُّ
 حمامة (  -بطة-)  ِهرحة     َوَجَدْت هاَلُة .............. َصغيَرة  في اْلَحديَقِة -2
ِة .............. -3  اْلَعَطِش (–   اْلمرض    –  اْلجوع)    كاَنِت اْلِهرحُة ُتعاني ِمْن ِشدح
  ( دواٌء   -َطعامٌ    -)ماٌء .............. َنهيَل َأْ  ُتْحِضَر ِإناء  فيهِ  ُأْخِتهاَطَلَبْت هاَلُة ِمْن -4
 (ما  ُمْبَتِس -غاِضًا    -اْلِهرحُة ِإلى هاَلَة َو............ ، َوَكَأنحها َتْشُكُرُهما )َنهيَل  َنَظَرْت -5

************************************************************ 

 أصل بين الصورة و ما يناسبها: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ةً َصغيَرةً في اْلَحديقَِة، كانَِت ا هوِر، َوَجَدْت هالَةُ ِهرَّ ةُ تُعاني ِمْن نََزلَْت هالَةُ إِلى َحديقَِة اْلَمْنِزِل؛ ِلتَتَفَقُِّد الزُّ ْلِهرَّ

ِة اْلعََطِش، َطلَبَْت هالَةُ ِمْن أُ  ةُ، َونََظَرْت إِلى ِشدَّ ِة، َشِربَِت اْلِهرَّ َمتْهُ ِلْلِهرَّ ْختِها نَهيَل أَْن تُْحِضَر إِناًء فيِه ماٌء، َوقَدَّ

 هالَةَ َونَهيَل، َوَكأَنَّها تَْشُكُرُهما.

 

نََزلَْت هالَةُ إِلى َحديقَِة اْلَمْنِزِل؛ ِلتَتَفَقُِّد 

ةً َصغيَرةً  هوِر، َوَجَدْت هالَةُ ِهرَّ في  الزُّ

ِة اْلعََطِش  ،اْلَحديقَةِ  ةُ تُعاني ِمْن ِشدَّ  كانَِت اْلِهرَّ

َطلَبَْت هالَةُ ِمْن أُْختِها نَهيَل أَْن تُْحِضَر إِناًء 

ةِ  َمتْهُ ِلْلِهرَّ  فيِه ماٌء، َوقَدَّ

ةُ، َونََظَرْت إِلى هالَةَ َونَهيَل،  َشِربَِت اْلِهرَّ

 َوَكأَنَّها تَْشُكُرُهما
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 الدرس السادس ) حرف الهاء (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  2ورقة عمل رقم ) 

 

   ُزهور ( -هاَلة    -َأْكُتُب الكلمة الدالة على الصورة: ) َنهيل 

   
 

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

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

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

************************************************************ 
 :أحلل الكلمة إلى حروف 

 هاَلة
     

 َنهيل
     

 ُزهور
     

************************************************************ 
 :أركب الكلمة من الحروف 

 ل يُ ُهُ َنُ
  

 ُة لُ ا هُ
  

 ر و هُ زُ 
  

************************************************************ 
  ُد حرف الهاء بحسب صورته في الكلمة ) ه  ( 5 -ُه  -ُهُ  -ُأَجرِا

 هاِتف    َشُُهُُُد  َنُبُيُُه شاهُُد    داره َكُُْهُُف     
 

 ُهُ         
 

       .... 
 

         .... 
 

        .... 
 
        .... 

 
      .... 

************************************************************ 
 :أضع دائرة حول حرف الهاء 

 ُة ة ُه 5 ُهُ ه 

 هُُّلل مياه َصديقُُه ماِهُُر ُمُُُْهُُر هُُاني 
************************************************************ 

 ((  5 -ُه  -ُهُ  -شكل الحرف المناسب: ))ه أكمل الكلمة ب 
 ُمشاِبُ.... َوجو.... َنْفُسُ.... َشُ....يد ُمُُُ....ر شا....د ....ْند

 
 

 ه
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 الدرس السادس ) حرف الهاء (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  3ورقة عمل رقم ) 

 

 :أصل المقاطع و أكتب الكلمة 
  َرب  ُهدْ  -1
  ُهد  هَُ  -2
  َجر  ما -3
  َهب  هُا -4
   ه ر  ذَ  -5

  :ُأَركِاُب و َاْقَرأ 
 ............... ِرب 
 ............... ني 
 ............... دي هُُا
 ............... رو   

  ............... ِشُم 

 :أركب المقاطع و أكتب الكلمة 
 ..........  د ِهُْنُ

 

 ..........  ر َنُْهُُ
 

 ..........  د َفُْهُ
 

 ..........  د نُو ُهُ
 

 ..........  ل ُّل ِهُ
 

 ..........  م جُو ُهُ
 

************************************************************ 
  ( 5أصنف الكلمات التالية بحسب نوع الهاء آخر الكلمة - :) ُه 

 كارِه َوجيه َيده رجله َنبيه ِشفاه بُه مياه
 هاء متصلة ) ُه ( ( 5هاء منفصلة ) 

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

...................       ................... ...........       ........................... 
************************************************************ 

  :  َأْكُتُب ما يلي ِبخطاٍّ جميلٍّ
 هاَلة َمَع  َمُُهُُا هُاَجرْت 
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 ( لواو) حرف ا السابع الدرس
 ثانيالفصل الدراسي ال –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1ورقة عمل رقم ) 

 االستماع و المحادثة

 

 

 :أستمع إلى النص السابق ثم أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 
ٍف َيْعَمُل ............... )  -1 امًا ( – ُمعلمًا  - َطبيباً   والُد َوفاَء َوواص   َرسا
ْنُه َأْن َيْرُسَم َلُهما ............... )َحَيواناٍت    -2  (  نباتات  -  سيارات   -َطَلبا م 
 (  صوصاً   -طاووسًا   -  َغزالً )   َرَسَم اْلوال ُد ............... َجميًّل  -3
 ( كبير -َطويٌل     - َقصير)  َرَسَم اْلوال ُد فيًّل ُخْرطوُمُه .............. -4
 (  َتْأُكلُ  -  َتناُم   -َرَسَم اْلوال ُد َوزاًة ............... في ب ْرَكة  ماٍء  )َتْسَبُح  -5
ورة  اْلوال ُد: اْلَوْرَدُة في ................. َأْجَمل)قاَل  -6  اْلَحديَقة  ( -  بيتي -الصا

************************************************************ 

 ُأَعبِاُر َشفويا  عن محتوى كل صورة: 

  

 أجيب شفويا  عماا يلي: 
 .......... ؟....عدد األفراد في الصورة األولى -1
 الولد؟ ............... ، واسم البنت؟ .................... اسم -2
 َوفاء َوواصف ؟ ................................................ ماذا يعمل والد -3
 ماذا رسم الوالد؟ ..................................................................... -4

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

َرَسَم اْلواِلُد طاووساً َجميالً، َوفيالً  َوواِصٍف يَْعَمُل َرّساماً، َطلَبا ِمْنهُ أَْن يَْرُسَم لَُهما َحيَواناٍت. والُد َوفاءَ 
 قالَ  فَِرحا باللَّْوحات، َوقَدَّما َوْرَدةً ِلواِلِدِهما، ُخْرطوُمهُ َطويٌل، َوَجْرواً َصغيراً، َوَوّزةً تَْسبَُح في بِْرَكِة ماٍء.

 لَُكما، اْلَوْرَدةُ في اْلَحديقَِة أَْجَمل. اً ُشْكر ِلُد:اْلوا
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 الدرس السابع ) حرف الواو (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  2ورقة عمل رقم ) 

 

  واِصف ( -طاووس  –َأْكُتُب الكلمة الدالة على الصورة: ) واوي 

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

************************************************************ 
 :أحلل الكلمة إلى حروف 

 طاووس
      

 واوي 
     

ف  واص 
     

************************************************************ 
 :أركب الكلمة من الحروف 

 س و و ا طُ
  

 ف صُِ  ا وَ 
  

 ي و ا و
  

************************************************************ 
 :أضع دائرة حول حرف الواو 

 ز و و ر ه و 

 ُحُُلُُو سُُوس مُُولود َدْلُُو وادي َمُُوز 

  وا  (( -وو  -يُ و  –وي  –ْو  –ِو  -أكمل الكلمة بشكل الحرف أو المقطع المناسب: )) َو 
 َمُُ....ز َطُ.....ل را.... ....داد طا....س ....ِصف ...ليد

************************************************************ 
 :أركب المقاطع و أكتب الكلمة 

 ..........  ب َثُُوْ 
 

 ..........  م َصُوْ 
 

 ..........  ِلد وا
 

 ..........  د رو وُ 
 

 ..........  5 جو وُ 
 

 ..........    ويُُُ َتُُْلُ
 

 

 و



 53صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 الدرس السابع ) حرف الواو (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  3ورقة عمل رقم ) 

 

 :أصل المقاطع و أكتب الكلمة 
  زة  َوْر  -1
  وان  وْ مَ  -2
  دة  َمْر  -3
  د  َدْلُ -4
   و  َوْعُ -5

  :ُأَركِاُب و َاْقَرأ 
 ............... ِلد 
 ............... ِصف 
 ............... دي وا
 ............... ِحد 

  ............... ِرد 
************************************************************ 

 ( ُُا  أضع دائرة حول الحرف المشدد:) 
 وِ  دُ  سا  كا  تَ  با  

ُُار  س ُمَُُُعُُلِاُم َجُُواال َعُُما اد ُمَُُدرِا ُاح َعُُدا  َسُُفا
************************************************************ 

 :أكمل الكلمة بالحرف المناسب 
     

     

     

************************************************************ 
  :  َأْكُتُب ما يلي ِبخطاٍّ جميلٍّ

 َصًاح ُكلح  َحديَقِته ُورودَ  َوليد   َيْسقي
      
      

 
 
 
 

 ـــ ࣱ

 ُسُُ.....ُم

 سُُ....يُم

 راِ  -َر  لُ -لحُ 

 ُمَُُد...س

 .....َسمَ 

 ُمُ -ُمحُ 

 َمْحُ....ود

 ُمَحُ....د

 فُ  -فاُ 

 ....ادي

 ُتُ....اح

 و -وا 

 جُ...اد

 َجُ....ال
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 ( ــا مهارة الشدة  )  –الدرس السابع ) حرف الواو (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  4ورقة عمل رقم ) 

 

  وأضع الشدة على الحرف المناسب حسب المثال األول:المقاطع التاليةأركب ، 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  الكلمات التالية قراءة صحيحة:أقرأ 
 

     

     
 
 
 
 

************************************************************ 
 

 :أضع الشدة على الحرف المناسب بحسب نطق الكلمة 
 مـعـلــم دُيــجــد انرم ُمــنــســق بُمــهـــذ ارُزو 

************************************************************ 
 أكمل الكلمة بالحرف المناسب: 

 

 دا  دح  دُّ  داِ 
 

ُُ ُُُ نِا ُُُ نُّ ُُُ نح  نا
 

ُ ُ حِا ُ حُّ  ُحا  حح
 

 وا  وح  وُّ  واِ 
 

    

 َجُُُُ....ي
 

 َجُُ....ُة
 

 َر.....َبُُتْ 
 

 َتَُُعُُ....دَ 
 

 ُقُُوْ  َوة 

  َغُُزْ  َزة

  َمُُْكُُ َكة
 

 َرة َسُُْبُُ بُُو َسُُباُُوَرة

 ت َجُُْنُُ نُُا 

 ِدم ُمُُ َقُُدْ  

 ِور ُمُُ َصُُوْ  

 

ُُل  َتَُُفُُضح

 َسُلحة 

 

ر  ُمَُُصُوِا

 َمُُكحُُة 

 

م  ُمَُُُقُُدِا

 َغُُزاة 

 

 جُُناُُات

 ُقُُوحة 

 

 َسُُباُُوَرة

 ُُكَ ُعُُشُّ  
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 ( الهمزة) حرف  الثامن الدرس
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1ورقة عمل رقم ) 

 االستماع و المحادثة

 

 

  ة حول اإلجابة الصحيحة:أستمع إلى النص السابق ثم أضع دائر 
 ( األغاني  – اْلَحْلوى -  اللعب  ............... )أَْمَجُد َولٌَد يُِحبر  -1
 ( كبيرة   -  قليلة   -  صغيرة  )َأَكَل َأمجُد كمية ......... من الحلوى         -2
 (نيهعي -  رأسه  - أَْسنانِهِ )..............      بِأَلٍَم َشديٍد في أَْمَجدُ  أََحسَّ  -3
َعْت ............ ُبكاَء أمجد               -4  ( َأَمُل -آمالُ - إسراءُ  ) َسم 
 (  األذن   -العيون    -اأْلَْسنانِ )............أََخَذْت اأْلُمر أَْمَجَد إِلى َطبيبِ  -5
 ( الطعام- اْلَحْلوى-الشراب)..............ال تُْكثِْر ِمْن تَناُوِل قاَل الطبيُب:  -6

************************************************************ 

 ُأَعبِاُر َشفويا  عن محتوى كل صورة: 

 
 

 أجيب شفويا  عماا يلي: 
 عدد األفراد في الصورة األولى؟ ..............  -1
 اسم الولد؟ ............... ، واسم البنت؟ .................... -2
 .....................................ماذا تفعل األم؟ ................. -3
 لماذا يبكي أمجد؟ ........................................................ -4
 من سمع بكاء أمجد؟ ........................................................... -5
 .............إلى أين أخذت األُم ابنها أمجد؟ ................................... -6

 
 
 

يَّةً َكبيَرةً ِمنَها؛ أَْمَجُد َولٌَد يُِحبر اْلَحْلوى، بِأَلٍَم َشديٍد في أَْسنانِِه، َوبََدأَ  فَأََحسَّ  في أََحِد اأْلَيّاِم أََكَل َكّمِ
ها آماَل. يَْبكي. َسِمعَْت أُْختُهُ إِْسراُء بُكاَءهُ؛ عاَلَج  ى َطبيِب اأْلَْسناِن،أََخَذْت اأْلُمر أَْمَجَد إِل فَأَْخبََرْت أُمَّ

ْف أَْسنانََك بِاْلفُْرشاةِ َواْلَمْعجوِن. الطَّبيُب أَْمَجَد، َوقال لَهُ:  ال تُْكثِْر يا أَْمَجُد ِمْن تَناُوِل اْلَحْلوى، َونَّظِ
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 الدرس الثامن ) حرف الهمزة (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  2ورقة عمل رقم ) 

 
 
 

   ِإْسراء  ( -َأْمَجد     -أكتب الكلمة الدالة على الصورة: ) ُأما 

   
 

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

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

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

************************************************************ 
 :أحلل الكلمة إلى حروف 

 أْمَجد
     

 ُأما 
   

 إ ْسراء
     

************************************************************ 
 :أركب الكلمة من الحروف 

 د َجُ ْمُ أَ 
   

 ء ا ر ْسُ إِ  
   

************************************************************ 
 :أضع دائرة حول حرف الهمزة 

 ا أْ  أُ  إِ  ُا أَ  

 ِإْسّلم ُأُذ  َأَسد ُأساَمة إْبِتهال َأحمد 
*********************************************************** 

  ُأ  (( -ِإ   –ف المناسب: )) َأ أكمل الكلمة بشكل الحر 

   
 ....ْبريق ....ُذ  ....ْرَنب

 
 

 
 

 أ
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 الدرس الثامن ) حرف الهمزة (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  3ورقة عمل رقم ) 

 

 ( آ  أضع دائرة حول حرف همزة المد:) 
 آ إ ا آ آ أ 

 
 آَخُُر ملجآ  آَدم آِمنة ُقرآ  آَمُُن

************************************************************ 
 :أصل المقاطع و أكتب الكلمة 
  َمد  ِإْسُُ -1
  ـعاب  َأْحُُ -2
  ـّلم  أُ  -3
  سود  أَ  -4
   مير  َأْلُُ -5

  :ُأَركِاُب و َاْقَرأ 
 ............... ليم 
 ............... خير 
 ............... سير أَ 
 ............... كيد 

  ............... مين 
 

 :أركب المقاطع و أكتب الكلمة 
 ..........  َلم أَ 

 

 ..........  ُذ  أُ 
 

 ..........  َمن َأْيُُ
 

 ..........  م را ِإْكُ
 

 ..........  ص ُّل ِإْخُ
 

 ..........  تُي رَ  ُأْسُ
 

************************************************************ 
  (:ئُُُ  –آ  -إ   -  -أكمل الكلمة بالحرف المناسب ) أ 

 عا....د ُقـر.....ن ....َمل ....ْسيا
ْر....ة  ْسراء.... نا.....ـل ....بي م 

************************************************************ 
  :  َأْكُتُب ما يلي ِبخطاٍّ جميلٍّ

 َجميَلة   ُأْنشوَدة   آدمُ  َأْنَشدَ 
    
    

 

 
 

 آ

 إْسالم
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 (لظاء ) حرف ا التاسعالدرس 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1ورقة عمل رقم ) 

 االستماع و المحادثة

 

 
 

 اإلجابة الصحيحة: أستمع إلى النص السابق ثم أضع دائرة حول 
َن اْلَمْدَرَسة  إ لى اْلَبْيت  في َفْصل   -1 تاء   )عاَد ظاف ٌر م   (الصيف - الربيع   -  الشا 
 ( اْلعشاء  - اْلَغداء    - الَفطور)  ..................  َتناَوَل ظاف ٌر َطعامَ  -2
ماء  –  الجبال – لبحارا)  ..............  ما َأْجَمَل َأْلواَن َقْوس  ُقَزٍح في: ةنظير  ْت قالَ  -3  (  السَّ
 ( َنظيرٌ  - ظاهرٌ   - ظاف رٌ )َحَمَل .................. النااظورَ  -4
 ( اْلَجميَلةَ   - الحزينة  -القبيحة) ................  شاَهَد ظاف ٌر َأْلواَن َقْوس  ُقَزحٍ  -5

************************************************************ 

 وما يناسبهاورة أصل بين الص: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

تاِء، تَناَوَل طَ  ْيِه، ثُمَّ َسِم َْ َصْوَت عاَم اْلغَداِء، فَغََسَل يَدَ عاَد ظافٌِر ِمَن اْلَمْدَرَسِة إِلى اْلبَْيِت في فَْصِل الّشِ
قوُل بِفََرحٍ َوُسروٍر: ما أَْجَمَل أَْلواَن قَْوِس قَُزحٍ في السَّماِء! َحَمَل النّاظوَر، َوَخَرَج ِمَن اْلبَْيِت، تَ  ةِ نَظير

 نََظَر إِلى أَْعلى، فَشاَهَد أَْلواَن قَْوِس قَُزحٍ اْلَجميلَةَ.
 

َطعاَم اْلغَداِء، فَغََسَل ظافٌِر  تَناَولَ 

 يََدْيهِ 

َحَمَل ظافٌِر النّاظوَر، َوَخَرَج ِمَن 

اْلبَْيِت، نََظَر إِلى أَْعلى، َفشاَهَد 

 أَْلواَن قَْوِس قَُزحٍ اْلَجميلَةَ 

قوُل بِفََرحٍ تَ  ةِ ثُمَّ َسِم َْ َصْوَت نَظير

َوُسروٍر: ما أَْجَمَل أَْلواَن قَْوِس 

 ماءِ قَُزحٍ في السَّ 

عاَد ظافٌِر ِمَن اْلَمْدَرَسِة إِلى اْلبَْيِت 

تاءِ   في فَْصِل الّشِ
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 الدرس التاسع ) حرف الظاء (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  2ورقة عمل رقم ) 

 

   َاِفر (  -  ةَنظير   -َأْكُتُب الكلمة الدالة على الصورة: ) ناَور 

   
 

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

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

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

************************************************************ 
 :أحلل الكلمة إلى حروف 

 ظــاف ــر
     

 نــاظــور
      

 ةَنــظــيـر 
      

************************************************************ 
 لكلمة من الحروف:أركب ا 

 ر و ظ ا نُ
   

 ر فُ ا ظ
  

 ة ر يُُ ظ َنُُ
   

************************************************************ 
 : أضع دائرة حول حرف ظ 

 ص ظ ظ ض ط ظ 

 َنُُظُُيُُف ََُُُْرف َمْحفوظ حاِفُُُظ َُُاِلم ِعُُظُُام 

 ظ  ((  –َو  –َيُ  –طع المناسب: )) َا أكمل الكلمة بشكل الحرف أو المق 
 ُ....رنا َنُ....ر َنُُ....َفة َمُ....لوم

 

************************************************************ 
 :أركب المقاطع و أكتب الكلمة 

 ..........  ِعظ وا
 

 ..........  َفُظ َيْحُ
 

 ..........  ََُُر َمُْنُُ
 

 ..........  ُم ُّل ظَ 
 

 ..........  ظ فُُا َأْلُُ
 

 ..........  ظ فُيُُ َحُ
 

 

 ظ
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 الدرس التاسع ) حرف الظاء (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  3ورقة عمل رقم ) 

 

 :أصل المقاطع و أكتب الكلمة 
  ف ــظ  نُُا -1
ـر  حُُا -2   ظ 
  ف  ظَ  -3
   ـّلم  ََُُرْ  -4

  :ُأَركِاُب و َاْقَرأ 
 ............... ِفر 
 ............... ِهر َُُا
 ............... ِرم 

 

************************************************************ 
 :) ُأْدِخُل أل التعريف للكلمات التالية ) ال 

  

  

  

  
 

  

  

  

  
 

************************************************************ 
  الم شمسية ( –أصنف الكلمات التالية بحسب نوع الّلم ) الم قمرية 

ماء   اْلَحياة ( الرحصيف الطاُريق اْلُعيو   اْلَفْجر النحهار اْلًَْحر )) السح
 ظتلفوال ب الّلم الشمسية تكت الم  شمسية

 الذي يليها ونشدد الحرف

  

    

وتلفظ الّلم القمرية تكتب  الم قمرية
 على الّلم. ونضع سكو  

  

    
************************************************************ 

  :  َأْكُتُب ما يلي ِبخطاٍّ جميلٍّ
ريع اْلِحصا َ  َمحفوظُ  َرِكُُب  السح

    
    

 

 

ـــرق ࣱ ـــرق ࣱالࣱ  ــم   ــم 

 ِحــصــان
 

 بــاب

 

 

ــس  الــشَّــم س ش ـم 

 نـــار
 

ـع ـبان  ثـ 

 

 

ــرة ه   ز 
 

ــرة ه   ز 
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 ( لياء) حرف ا العاشرالدرس 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1ورقة عمل رقم ) 

 االستماع و المحادثة

 

 

 :أستمع إلى النص السابق ثم أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 
ر  -   يوُنس)    اسم المعلم في القصة  -1  (يوُسف  -  ياس 
 (الثالث     -  الثاني -  األول)   فة الصف دخل المعلم غر  -2
 ( َيد     - َرْأس-   ر ْجل)  عرض الطلبة صورة    -3
 أصل بين االسم و اإلجابة التي أجابها في القصة عن فائدة اليد: 
ْنساُ  ِبَيِدِه، َوَيْكُتُب ِبها، َوَيْرُسمُ  (1   َمْيس  َيْأُكُل اإلِْ

  

  ياِسر  ُعهاِبها َيْحُرُث اأْلَْرَض، َوَيْزرَ  (2
  

  اْلُمَعلِام  ِبها َيْرمي اْلُكَرَة، َوَيْحِمُل النااَي؛ ِلَيْعِزَف َأْجَمَل اأْلَْلحا ِ  (3
  

  ُيْمنى  ِنهِ ِبها َيْرَفُع راَية ، َوُيداِفُع َعْنها؛ ِلُيْصًَِح َسيِادا  في َوطَ  (4
************************************************************ 

 ُأَعبِاُر شفويا  عن كل صورة بما هو مناسب: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

لِ  ّفِ اأْلَوَّ اأْلَساسّي، فََحيّا الطَّلَبَةَ، َوَعَرَض صوَرةَ يٍَد، َوَسأََل: ما هِذِه؟ أَجاَب ياِسر: يٌَد،  َدَخَل اْلُمعَلُِّم يوُسُف ُغْرفَةَ الصَّ
ْنساُن بِيَِدِه، َويَكْ  ْنساِن نِْعَمةٌ ِمَن هللا، فَما فائَِدتُها؟ أَجابَْت َمْيس: يَأُْكُل اْْلِ نى: تُُب بِها، َويَْرُسُم، وقالَْت يُمْ قاَل اْلُمعَلُِّم: يَُد اْْلِ

حاِن. َشَكَر اْلُمعَِلُم َوبِها يَْحُرُث اأْلَْرَض، َويَْزَرُعها، قاَل إِياس: َوبِها يَْرمي اْلُكَرةَ، َويَْحِمُل النّاَي؛ ِليَْعِزَف أَْجَمَل اأْلَلْ 
 َويُداف ُِْ َعْنها؛ ِليُْصبَِح َسيِّداً في َوَطنِِه. الطَّلَبَةَ، َوقاَل: َوبِها يَْرف َُْ رايَةً،

 

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

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

 

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

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

 

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

...................................... 
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 الدرس العاشر ) حرف الياء (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  2ورقة عمل رقم ) 

 

   َشرايين ( -يوُسُُف   -َأْكُتُب الكلمة الدالة على الصورة: ) ياِسر 

   
 

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

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

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

************************************************************ 
 :أحلل الكلمة إلى حروف 

 يوُسف
     

 َشـرايــيــن
       

ر  ياس 
     

************************************************************ 
 :أركب الكلمة من الحروف 

   ِيُ يُ ا ر َشُ
    

 ر ِسُ ا يُ
  

 ُم ُسُُ و يُ
  

************************************************************ 
    ُُُُد حرف الياء بحسب صورته في الكلمة ) ي  ي (  -ُأَجرِا

 يُُْلَُُعُُب    شُُاي  ُسمُُُْيُُ شهُُيُُُد    نُُاي يُُوُسف     
 

     ..... 
 

       ..... 
 

         ..... 
 

    ..... 
 

        ..... 
 

    ..... 

************************************************************ 
 :أضع دائرة حول حرف الياء 

 تُ بُ يُ يُ ى ي 

 بَُُْيُُُض ُُيْ مَ  عُُْيُُن يَُُُْأُكل َمريُُض ُقَرْيُُش 
*********************************************************** 

   ُُُي (( -أكمل الكلمة بشكل الحرف المناسب: )) ي 
 شاد... َحُُ.... ياسُُ....  ....ُاِسر َيُُْبُُكُُ... َمُُ....سو   .....د

 

 ي -يـ 
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 الدرس العاشر ) حرف الياء (
 الفصل الدراسي الثاني –لغة العربية للصف األول األساسي ( في مادة ال 3ورقة عمل رقم ) 

 

 :أصل المقاطع و أكتب الكلمة 
  ــَعــب  َبُْيُُ -1
ــر  َيُُْلُُ -2   س 
  َدر  يُُا -3
  ي  َيُُْمُُ -4
   ضــي  شا -5

  :ُأَركِاُب و َاْقَرأ 
 ............... فُُا 
 ............... ِمُُن 
 ............... ِسُُر يُُُا
 ............... سُُين 

  ............... َسمين 

 :أركب المقاطع و أكتب الكلمة 
 ..........  َُهم َأيُُ

 

 ..........  ُنُُس يُُو
 

 ..........    َعُُْيُُ
 

 ..........  ِيُف صُُا َمُُ
 

 ..........  ِمُُح سُُا ُيُُ
 

 ..........  م نُُُا َيُُ
 

************************************************************ 
 :أصنف الكلمات التالية بحسب نوع األلف في آخر الكلمة 

  َحُُْيُُفُُا (( َحّل َنْجوى  رامُُا َجنُُى َعُُلُُى دينُُا )) َمْشُُفى
  ألف قائمة ) ا ( 

 
  
   

 ألف مقصورة ) لينة (  
 

   
   

************************************************************ 

   ُُُى (( -ي   -أكمل الكلمة بشكل الحرف المناسب: )) ي 
 أ....َمُن َحُْلُُو.... سُامُُ.... شا.... َمْبُنُُ.... ....ْكُُتُب َسُُْلُو....

************************************************************ 
  :  َأْكُتُب ما يلي ِبخطاٍّ جميلٍّ

صُُيُُف َعُُُلُُى  رامُُُا ْمُُشُي  ُُُُُتَ   الُرح
    
    

 

 ى ا
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 مراجعة الدروس من السادس إلى العاشر
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1ورقة عمل رقم ) 

 

 أصنف الكلمات بحسب المطلوب: 
     

 

 ياء آخر الكلمة الم شمسية الم قمرية ألف قائمة ألف مقصورة
............... ............... ............... ............... ............... 

************************************************************ 
 :أضع دائرة حول الكلمة التي تحتوي المطلوب 
راَفة اْلَُُبُيُُْت سيةالم شم .1  اْلُخُُميس الزح

ُتُاء الم قمرية .2 ياارة الُُشِا  اْلُِقُطار السح
 سُُيُُمُُا ُمُُنُُى َجُُْدي ألف مقصورة .3
 رنا َمْهدي مُُْشُُفُى ألف قائمة .4
 َسْلوى  َنْجوى  َيْجري  ياء آخر الكلمة .5

************************************************************ 
 :أصل بين الصورة و الكلمة المناسًة 

     
     
     

************************************************************ 
 :أرتب الحروف و أكتب الكلمة بحسب الصورة 

     
 ة و د ر  س أ  د  د ه ه د   م ل ي   و  ر ظ  ف

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

ـي ـف ال جمل  ـنـيع ـيࣱ  ش ـك ـوى ريما الـصَّ

 

 ناَور َشرايين ُزهور ُأم واوي 
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 الخامس  –مراجعة الدروس من األول 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  2ورقة عمل رقم ) 

 

 :أكمل الكلمة بالحرف الناقص 
 ى    –ا   و ُهُ   -هُ   ظ ي  –يُ   إ  -أ 

 ديُُُنُُُ.... ....سام ....ُانُي َعُ....ُم اَمة....م ....ْبَُرة
 َسُُْلُُو.... َدْلُُ.... َيُُ....ُرب ....ُاِلم َجُُُْد.... ....ْحَمد

************************************************************ 
 :آ  (( -وو    -وا   - َا))  أكمل الكلمة بالمقطع المناسب 

    
    

************************************************************ 
 :أكو  من مجموعة الحروف كلمات بحسب المطلوب 
 ف م   ي ض ر ق ل ا د س و أ

 

 ................. حيوا  مفترس -1
 ................. عاصمة فلسطين  -2

  ................. شهر نصوم فيه  -3

 ................. طعمه حامض-4
 ................. عضو التنفس  -5

  ................. عضو التذوق  -6
************************************************************ 

  المكونة من الكلمات: وأقرأ الجملةأركب حروف الكلمة 
    يُ طُ ْسُ َلُ ِفُ  ُةُ  َمُ ِصُ ا عُ  ُس  دْ  ُقُ ْلُ ا

   
************************************************************ 

 :أرتب الكلمات وأقرأ الجملة 
 َمَُُمُُراِ  َأْعُُُبُُرُ  ِمُُُنْ  الطحريقَ  اْلُمشاة

      
 

 
 

 أْلُُ.....  ُقُُْر....  ....ِفر طُا....س
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  عاشرال – سادسمراجعة الدروس من ال
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  3ورقة عمل رقم ) 

 

 أحلل الكلمة وأكو  من حروفها كلمات حسب المطلوب: 
     َشهيد

 

 : ____________الطيور من -2 : ____________من أعضاء الجسم -1
 : ____________مضاد َرخى -4 : ____________اسم بنت -3

 

 أستبدل الحرف األول من الكلمة وأكتب كلمة جديدة: 
 

    

    

    

    

    

 

 :أحذف أي حرف من الكلمة وأكو  كلمة جديدة من األحرف المتًقية  
 

    

    

    

    

 

 

  آثار َحَرم َهَرم

  ن ظام  َهَرب

  َحْلوى   وادي

ف  واص 

 

  يام ن 

  َيماَمة  ُأماي

  فَأْشرَ  َشْهد َشهيد

  َمْنَظر  ُهنود

 ُيسام ح  َعوااد

 

 

  َيْضَحك  َأمين

ورقة 

 تفوق
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 ( نساعد الكبير)  الحادي عشرالدرس 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1ورقة عمل رقم ) 

 االستماع

 

 

 

 ستمع إلى النص السابق ثم أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:أ 
ر    -)  اْلحاف َلة    ................َرك َب ُمعاٌذ َوَبياُن   -1  يوُسف (   -ياس 
 الثالث  (   -الثاني   -)  األول    .............ُمعاٌذ َوَبياُن في اْلَمْقَعد   كاَن َيْجل ُس  -2
َدْت   -3  (  ُأماــي   -َعجوُز   -   ب ْنتُ )      َلةَ اْلحاف  ...........َصع 
 َحنان   (     -َبنان     -َبيان)   ، َوَأْجَلسا اْلَعجوز...........َوَقَف ُمعاٌذ وَ  -4
 (  ُأْخَته    -َأخيه       -)  ُأمَّه    ............َشَكَرت  اْلَعجوُز ُمعاذًا وَ  -5
  ( أضع إشارة  ( أمام العبارة الصحيحة و إشارة )× :أمام العبارة الخطأ ) 
 )     ( النص السابق يرشدنا إلى احترام الكبير. -1
 .اْلحاف َلةَ  م نَ  َعجوزُ ال )     ( َنزلْت  -2
 مكانهما. َوَأْجَلسا اْلَعجوز، َوَقَف ُمعاٌذ َوَبيان )     ( -3

************************************************************ 
 درس القراءة محادثة

 :أصل الصورة بما يناسبها 

 
 

 

 َنْحَتِرُم اْلَكبيرَ 
ِل. َصِعَدْت َعجوُز اْلحاِفَلَة. َوَقَف ُمعاٌذ َوَبيا ، َوَأْجَلس َرِكَب ُمعاذٌ  ا َوَبياُ  اْلحاِفَلة، َوَجَلسا في اْلَمْقَعِد اأْلَوح

 ثااني، َشَكَرِت اْلَعجوُز ُمعاذا  َوُأْخَته.اْلَعجوز. َوَجَلسا في اْلَمَقَعِد ال

 

تاُم م  عاَد ثاب ُتُ    نَ وخ 
 اْلَمْدَرَسة  

قاَل ثاب ُتُ : َهْل َتْسَمُح 
َدَك يا َعماي؟  لنا َأْن ُنساع 

لََّة، َوَأْمسَ  ْت َحَملَ  تاُم السَّ َك خ 
. ثاب ُت ُ   ب َيد  الرَُّجل 

قاَل الرَُّجُل: باَرَك هللُا 
 فيُكما.
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ُد اْلَكبير (  الدرس الحادي عشر ) ُنساع 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  2ورقة عمل رقم ) 

 القراءة

 
نِا َيْحِمُل َسلحةَ  َنَظَرتْ اْلَمْدَرَسِة،  وِختاُم ِمنَ  عاَد ثاِبت   .  ِختاُم َخْلَفها، َفَرَأْت َرُجّل  َكبيَر السِا ُخضارٍّ
 : َهْل َتْسَمُح لنا َأْ  ُنساِعَدَك يا َعماي؟قاَل ثاِبت  

ُجُل:قاَل  ّل. َحَملَ  الرح لحَة، َوَأْمَسكَ  ِختامُ ْت َتَفضح ُجُل: بثاِبت   السح ُجِل. قاَل الرح  فيُكما. اَرَك للاُ ِبَيِد الرح
 :أكمل الجملة بالكلمة المناسًة مما بين القوسين 
 ( السوق     - البيت -   اْلَمْدَرَسةِ  ) ................ وِختاُم ِمنَ ثاِبت  عاَد  (1
 ( َفوقها     - َخْلَفها -َأمامها  ) .................ِختاُم  َنَظَرتْ  (2
ُجُل َيْحِمُل َسلحة  (3  ( ُخضار   - ُلحوم -      َفواِكه ) ................ كاَ  الرح
ُجلِ  َوَأْمَسكَ  (4  ( ساِمُر ُ   - تاِمُر ُ  -ثاِبت    ) ................... ِبَيِد الرح

************************************************************ 
 :أقرأ الفقرة التالية ثم أستخرج منها كلمات تحتوي المطلوب 

نِا َيْحِمُل َسلح  َنَظَرتْ اْلَمْدَرَسِة،  وِختاُم ِمنَ ثاِبت  عاَد  .ِختاُم َخْلَفها، َفَرَأْت َرُجّل  َكبيَر السِا  َة ُخضارٍّ
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

************************************************************ 
ُد الحرف الذي تحته  خط بحسب صورته في الكلمة: ُأَجرِا

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تْ َنَظرَ  اَركَ بُُ ْمَسكَ أَ 
 

 اِبت  ثُُ

 

 ُِملُ حْ َيُُ ارضخُ 

      أ

 ساِعُد اْلَكبيرنُ 
 

 الم قمرية
 

 تنوين كسر ...........................
 

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

 الم شمسية
 

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

 تنوين ضم
 

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

 تنوين فتح
 

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

 تاء مربوطة

 

 

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

 تاء مًسوطة 

 

 

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

 حرف مشدد

 

 

........................... 
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ُد اْلَكبير (  الدرس الحادي عشر ) ُنساع 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  3ورقة عمل رقم ) 

 

 :ُأَرتِاُب الجمل بوضع الرقم المناسب داخل 

  
  
  
  
  

************************************************************ 
 :ُأَرتِاُب اْلكلمات و أكتب الجملة 

 

 

 

 
 
 

************************************************************ 
 :أكمل بحسب المثال 

 اْلَمْدَرَسة   َمْدَرَسة  
  ُخضار
  َسلَّةَ 
 الرَُّجلُ  
نا      السا 

 عاَدْت  عادَ 
  َحَملَ 
  َرَجعَ 
 َنَظَرْت  
  قاَلْت  

 

 

نِا َيْحِمُل َسلحَة ُخضارٍّ  َنَظَرتْ   .ِختاُم َخْلَفها، َفَرَأْت َرُجّل  َكبيَر السِا

 اْلَمْدَرَسةِ  وِختاُم ِمنَ  عاَد ثاِبت  

لحَة، َوَأْمَسَك  ْت َحَملَ  ُجُل: باَرَك للاُ  ثاِبت  ِختاُم السح ُجِل. قاَل الرح   فيُكما.ِبَيِد الرح

 : َهْل َتْسَمُح لنا َأْ  ُنساِعَدَك يا َعماي؟قاَل ثاِبت  
ُجلُ   ّل.: قاَل الرح  َتَفضح

 *      َنَظَرْت    ِختامُ *       َخْلَفها
-------------------------------- 

 ِمنَ *    عاَد *   َو ِختاُم *    ثاِبت*  اْلَمْدَرَسِة 
--------------------------------- 

ُجُل:  *    فيُكما*     باَرَك  *    قالَ *    للُا   الرح
--------------------------------- 
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ُد اْلَكبير (  الدرس الحادي عشر ) ُنساع 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  4ورقة عمل رقم ) 

 :أقرأ الفقرة التالية ثم أستخرج منها كلمات تحتوي المطلوب 
ُجُل: باَرَك للُا فيُكما.ثاِبت  لحَة، َوَأْمَسَك ِختاُم السح  ْت َحَملَ  ُجِل. قاَل الرح  ِبَيِد الرح

 

  
 

  
 

  
 
 

  
 

  
 

  
 

************************************************************ 
 :أكمل الجملة بما يناسبها 
 ( عاَدتْ  - عادَ  ) ةِ اْلَمْدَرسَ  وِختاُم ِمنَ ثاِبت  ...  ......... (1
 ( َنَظَرتْ  - َنَظرَ  ) .............. ِختاُم َخْلَفها (2
لحةَ ..............  (3  ( ْت َحَملَ  - َحَملَ  ) ِختاُم السح
ّل. (4 ُجُل : َتَفضح  ( قاَلْت  - قالَ  ) .............. الرح

************************************************************ 
 لجملة بحسب فهمك من الدرس:أكمل ا 
 َو ................. ِمَن اْلَمْدَرَسةِ ثاِبت  عاَد  (1
.  َنَظَرتْ  (2  ِختاُم .................، َفَرَأْت َرُجّل  َكبيَر .................َيْحِمُل َسلحَة ُخضارٍّ
 ؟ْسَمُح لنا َأْ  ُنساِعَدَك يا ................قاَل ثاِبُتُ : َهْل تَ  (3
ُجُل :  قالَ  (4  .....................الرح
 ...................ِبَيِد ثاِبت   ، َوَأْمَسكَ ............ِختامُ ْت َحَملَ  (5

************************************************************ 
 :أكتب ما يلي بخطٍّ جميل 

 

 َدَك    يا    َعماي؟: َهْل   َتْسَمُح    لنا    َأْ     ُنساعِ قاَل   ثاِبت  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مد باأللف
 

 حرف مشدد ...........................
 

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

 مد بالياء
 

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

 همزة قطع أول الكلمة
 

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

 تاء مربوطة

 

 

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

 تاء مًسوطة 

 

 

........................... 
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 ( وطني أجمل)  الثاني عشرالدرس 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1ورقة عمل رقم ) 

 االستماع 

 

 

 

 :أستمع إلى النص السابق ثم أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 
 ( الصور  - مالقل  -   علم)  الْ   رفع الكشافة  -1
 (  المعلم   -َحْمَزُة -  ثاب ت )    َأْلقى َكل َمًة َعن  اْلَوَطن   -2
 ( الطلبة   -َحْمَزُة -  ثاب ت)     ما َأْجَمَل َعَلَم ب ّلديقال  -3

************************************************************ 
  ( أضع إشارة  ( أمام العبارة الصحيحة و إشارة )× ) :أمام العبارة الخطأ 
 .َأْنَشَد الطََّلَبُة النَّشيَد اْلَوَطن يَّ )     (  -1
 )     ( نظَر الطلبُة إلى العلم باستهزاء. -2
 )     (الكشافة يرفعون العلم في طابور المدرسة. -3

************************************************************ 
 درس القراءة محادثة

 الية و َأَعبِاُر شفويا :أتأمل الصور الت 

 

 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُم ِبّلديَعلَ 
ُة النحشيَد اْلَوَطِنيح  اَفُة اْلَعَلَم. َأْنَشَد الطحَلًَ ُة، َرَفَع اْلَكشا ، َوَنَظروا ِإلى اْلَعَلِم ُقِرَع َجَرُس اْلَمْدَرَسِة، فاْصَطفح الطحَلًَ

.  ِبّلدي! َأْلقى َحْمَزُة َكِلَمة  َعِن اْلَوَطِن. قاَل ثاِبٌت: ما َأْجَمَل َعَلمَ  ِبَفْخرٍّ واْعِتزازٍّ
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 الدرس الثاني عشر )  َوطني َأْجَمُل (
 لفصل الدراسي الثانيا –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  2ورقة عمل رقم ) 

 القراءة

 
ُه؛ ِلَيعيَش َوَطَلَب ِمْنُه َأْ  َيْترَ  ،َكبير   ُعْصفور  َجَرِة َزْيتو ، زاَرُه َعلى شَ  َصغير   عاَش ُعْصفور   َك ُعشح

هِ َمَعُه في  غيُر، َوقاَل:  ُعشِا كَ اْلواِسِع، َرْفَرَف الصح  .، لكنح َوَطني َأْجَملُ واِسع   ُعشُّ
 :أكمل الجملة بالكلمة المناسًة مما بين القوسين 
 ( ُبْرُتقال َزْيتو   َلْيمو   ) ............َعلى َشَجَرِة  َصغير   عاَش ُعْصفور   (1
 ( َسمين   َصغير   َكبير   ) ............... زاَرُه ُعْصفور   (2
هُ  (3  ( َطَلبَ  أخذ أرادَ  ) ............... ِمْنُه َأْ  َيْتَرَك ُعشح
َك واِسع   (4  ( َبلدي َوَطني َبْيتي ) ، لكنح ........... َأْجَمُل.قاَل ُعشح

************************************************************ 
 :َأْسَتْخِرُج من الدرس كلمات تحتوي المطلوب 
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

************************************************************ 
   ش ((   -أكمل الكلمة بالحرف المناسب: )) س 
      

 

   ض ((   -أكمل الكلمة بالحرف المناسب: )) ص 
      

 
 
 
 
 
 
 

 اْلُقْد.... وا....ُعِ  ُعُُ.... ....َُجَرةِ 

 

 َبُ.....يُُر عا....

 َوَطني َأْجَملُ 
 

 َمريُُ..... ُعُ....ُفور َأْر.... ر  غي....ُُ

 

 ....ديق َقَفُُ.....

 مدࣱبالواو

 

........................... 
 قمريةالمࣱ

 

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

 مدࣱباأللف

 

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

 مدࣱبالياء

 

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

 مربوطةتاءࣱ

 

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

 المࣱشمسية

 

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

 هاءࣱمغلقة

 

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

 حرفࣱمشدد

 

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



 73صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 الدرس الثاني عشر )  َوطني َأْجَمُل (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  3ورقة عمل رقم ) 

 

 :أصل ما في العمود األول بما يناسًه من العمود الثاني 
    

    

    
    

    
    

    
    

************************************************************ 
  الجملة: وأكتب ُأَرتِاُب اْلكلمات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************ 
 :أكتب ما يلي بخطٍّ جميل 

غيُر،   َك    واِسع    َرْفَرَف     الصح  َمُل.َأجْ   ،     لكنح     َوَطني    َوقاَل:     ُعشح

 
 

 َصغير   عاَش ُعْصفور  

 

 َكبير  

 

1 

هُ   َوَطَلَب ِمْنُه َأْ  َيْتَرَك ُعشح

 

َك واِسع   2 ، لكنح َوَطني َأْجَملُ ُعشح

غيُر، َوقاَل:  َرْفَرَف الصح

 

 َعلى َشَجَرِة َزْيتو  

 

4 

  ر  زاَرُه ُعْصفو 
 

ِه اْلواِسعِ   2 ِلَيعيَش َمَعُه في ُعشح

 فوُر ُ ُعْص   زاَرهُ   َكبير  
....................................................................................................................... 

 لكنح   َوَطني  َأْجَملُ 
....................................................................................................................... 

هُ   َطَلبَ  َيْتَركَ  َأ ْ  ِمْنهُ  ُعشح
....................................................................................................................... 

كَ  ع  واس   َرْفَرفَ  غيرُ  َوقالَ  ُعشَّ  الصَّ
....................................................................................................................... 

 

 



 74صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 الدرس الثاني عشر )  َوطني َأْجَمُل (
 الفصل الدراسي الثاني –ساسي ( في مادة اللغة العربية للصف األول األ 4ورقة عمل رقم ) 

 :أكمل بحسب المثال 
 اْلُعش ُعش

  ُعْصفوُر ُ 
  َشَجَرةِ 

 اْلواِسعِ  
غيرُ     الصح

 قاَلْت  قالَ 
  زارَ 
  َطَلبَ 
 َرْفَرَفت 
  عاَشتْ  

************************************************************ 
 :أكمل الجملة بما يناسبها 
 ( عاَشتْ  - عاَش  ) َعلى َشَجَرِة َزْيتو   َصغير   ر  .. ُعْصفو ......... (1

هُ  (2  ( َطَلَبتْ  - َطَلبَ  ) .............. ِمْنُه َأْ  َيْتَرَك ُعشح

َك واِسع  َرْفَرَف ........ (3 غيرُ  ) ..... ، َوقاَل: ُعشح غيرةُ  - الصح  ( الصح

هُ  (4  ( َتُُْتَُُركَ  - ْتَركَ يَ  ) َطَلَب ِمْنُه َأْ  ............... ُعشح
************************************************************ 

 :أكمل الجملة بحسب فهمك من الدرس 
 َعلى .................  َزْيتو   ر  َصغي عاَش ُعْصفور   (1
 .............. ، َوَطَلَب ِمْنُه َأْ  َيْتَرَك ................زاَرُه ُعْصفور   (2
َك واِسُع ُ  (3 غيُر، َوقاَل: ُعشح  ............... الصح
 لكنح َوَطني................. (4

************************************************************ 
 :أكو  من مجموعة الحروف كلمات لها معنى 

 ))  ا * ي *  و * ج * ح * خ * د * م * ب * ف * ل ((
..................... ..................... ..................... ..................... 

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

 
 

 



 75صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 ( الماء)  الثالث عشرالدرس 
 اسي الثانيالفصل الدر  –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1ورقة عمل رقم ) 

 االستماع 

 

 

 

 :أستمع إلى النص السابق ثم أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 
اَن    في ُنْزَهةٍ .......... َذَهَبْت ُأْسَرُة  -1 ان  -)  َغسا  ( عصام   -  َحسا
م .............    َجَلسوا َحْوَل َنْبع  ماٍء في -2  (  بيتهم   - مدرستهم   -)  َقْرَيت ه 
انُ   -3  َعْذٌب(  -لذيذ    -  َعْكر.) ..............: ماُء النَّْبع  قاَل َغسا
ْنُه اْلَحَيواناتُ  َمْن قال "  -4  (رفيف   -عفاف  -  عطاف)  "  والطُّيورُ  َتْشَرُب م 
ْنهُ َمْن قال "  -5 َن ّللاا ، َنْسَتفيُد م   (األم     -األب     - غسان )  "اْلماُء ن ْعَمٌة م 

************************************************************ 
  ( أضع إشارة  ( أمام العبارة الصحيحة و إشارة )× :أمام العبارة الخطأ ) 
 )     ( يجب أ  نحافظ على الماء.-1
 .: َوَنْسقي ِمْنُه اأْلَْشجاَر َأْيضا  ّللُ قاَل طَ )     ( -2
 ماء النًع عذب. )     (-3

************************************************************ 
 درس القراءة محادثة

 : أتأمل الصور التالية و َأَعبِاُر شفويا 

 

 

------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 

 
 

ُع اْلماءِ   َنًْ
اَ  في ُنْزَهةٍّ، عِ  َذَهَبْت ُأْسَرُة َغسا ًْ اُ : ماُء النح ِع، قاَل َغسا ًْ ِع ماءٍّ في َقْرَيِتِهم، َشِربوا ِمْن ماِء النح   َعْذٌب.َجَلسوا َحْوَل َنًْ

ِمَن  والطُّيوُر. قاَل طاِرٌق: َوَنْسقي ِمْنُه اأْلَْشجاَر َأْيضا . قاَلِت اأْلُمُّ: اْلماُء ِنْعَمةٌ  قاَلْت ِعطاُف: َتْشَرُب ِمْنُه اْلَحَيواناتُ 
 ّللااِ، َنْسَتفيُد ِمْنُه، َوَيِجُب َأْ  ُنحاِفَظ َعَلْيِه.

 



 76صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 الدرس الثالث عشر ) اْلماء (
 الفصل الدراسي الثاني –مادة اللغة العربية للصف األول األساسي ( في  2ورقة عمل رقم ) 

 القراءة
 

َرَب، َلْم َيِجْد َعِطَش َاِفر   ِخ ِلَيشُُُُُُُْ . َاِفر  ؛ َفَذَهَب ِإلى اْلَمْطًَ َألَ  ماء  ِلماذا ال ر: َغدي سَُُُُُُُ
ِرَف فُُُُُُُُي اْلماِء : َلْن ُأسْ َاِفر  اَل ْنبوَر َمْفتوحا . ق؟ قاَلْت َغديُر: َأْنَت َتْتُرُك الصُّ ُيْوَجُد ماء  
 َبْعَد اْلَيْوم.

 :أكمل الجملة بالكلمة المناسًة مما بين القوسين 

ِخ ِلُ.........َاِفر  َعِطَش  (1  ( َيْمشي َيْأُكل َيْشَربَ  ) ؛ َفَذَهَب ِإلى اْلَمْطًَ

 ( َعصيرا   ماء   َشرابا   ) ...............َاِفر  َلْم َيِجْد  (2

ْنبورَ قالَ  (3  ( َمْفتوحا   ُمْغَلقا   َمْتروكا   ) ْت َغديُر: َأْنَت َتْتُرُك الصُّ

 ( َبْينَ  َقْبلَ  َبْعدَ  ) َلْن ُأْسِرَف فُُي اْلماِء........... اْلَيْوم (4
************************************************************ 

 :َأْسَتْخِرُج من الدرس كلمات تحتوي المطلوب 
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

************************************************************ 
   ظ ((   -أكمل الكلمة بالحرف المناسب: )) ط 
      

 

  قُ  ((  –ق   -فُ   –أكمل الكلمة بالحرف المناسب: ))  ف 
      

 ِمْنُُ.....ُار اْلَمُُ....َبخ ...ُاِفر َعُُ.....َش 

 

 ِربا... َعُ.....ُم

 اْلماء
 

 اْلُ....ُْدس َمُُ.....توح ....ُاِرس ....ُالْت 

 

 .....ريق ....َُفُص

 مدࣱبالواو

 

........................... 
 قمريةالمࣱ

 

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

 مدࣱباأللف

 

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

 مدࣱبالياء

 

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

 مربوطةتاءࣱ

 

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

 المࣱشمسية

 

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

 ألفࣱلينة

 

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

 تاءࣱمبسوطة

 

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



 77صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 
 
 
 

 ماء (الدرس الثالث عشر ) الْ 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  3ورقة عمل رقم ) 

 

 :أصل ما في العمود األول بما يناسًه من العمود الثاني 
    

    

    
    

    
    

    
    

    

************************************************************ 
 :ُأَرتِاُب اْلكلمات و أكتب الجملة 

ْنبوَر   َأْنَت    *     َمْفتوحا     *     َتْتُرُك    *     الصُّ
------------------------------------- 

 *     َلمْ     َاِفر  َيِجْد    *     ماء    *     
------------------------------------- 

ْنبوَر َأْنَت    *     مَ   ْفتوحا     *     َتْتُرُك    *     الصُّ
------------------------------------- 

  َلنْ   ُأْسِرَف  *   اْلماِء   *   اْلَيْوم   *   فُُي * َبْعَد *

------------------------------------- 

 

 

************************************************************ 
 :أكتب ما يلي بخطٍّ جميل 

 َبْعَد      اْلَيْوم.اْلماءِ  :      َلْن      ُأْسِرَف       فُُي     َاِفر  قاَل     

 

 1 ماء   ؛َعِطَش َاِفر  

ْنبوَر َمْفتوح َأْنَت َتْتُركُ  َسَأَل َغدير: 2 ا  الصُّ

 4 ؟ِلماذا ال ُيْوَجُد ماء   قاَلْت َغديُر:

 2 َفَذَهَب ِإلى اْلَمْطًَِخ ِلَيْشَربَ  َلْم َيِجْد َاِفر

 َلْن ُأْسِرَف فُُي اْلماِء َبْعَد اْلَيْوم. :قاَل َاِفر   5



 78صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 الدرس الثالث عشر ) اْلماء (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  4ورقة عمل رقم ) 

 :أكمل بحسب المثال 
 اْلَمْطًَخِ  َمْطًَخِ 
  ماء
 اْلَيْوم 
ْنبورَ     الصُّ

 َعِطَشْت  َعِطَش 
  َذَهبَ 
  َوَجدَ 
  َسَأَلْت  

************************************************************ 
 :أكمل الجملة بما يناسبها 
دْ  ) ماءً  ظاف ر  َلْم...............  (1 دْ  - َيــج   ( تَــج 
ْنبوَر َمْفتوحاً َأْنَت ........... (2  ( تَــْتــُركُ  - َيــْتــُركُ  ) . الصُّ
 ( تُــْوَجدُ  - ُيْوَجدُ  ) ل ماذا ل .................ماُءُ ؟ (3
 ( فــي - عــن ) َلْن ُأْسر َف .............. اْلماء  َبْعَد اْلَيْوم. (4

************************************************************ 
 الجملة بحسب فهمك من الدرس: أكمل 
َش  (1  ؛ َفَذَهَب إ لى ................. ل َيْشَربَ ظاف ر  َعط 
ْد  (2  .................  ظاف ر  َلْم َيج 
 َسَأَل َغدير: ل ماذا ل  ................. ماُءُ ؟ (3
ْنبوَر ................. (4  قاَلْت َغديُر: َأْنَت َتْتُرُك الصُّ
 ْن ُأْسر َف فــي  .................  َبْعَد اْلَيْوم.: لَ ظاف ر  قاَل  (5

************************************************************ 
 :أكو  من مجموعة الحروف كلمات لها معنى 

 ))  ا * ي *  و * ف * ق * س * ص * ع * غ * ف * ل ((
..................... ..................... ..................... ..................... 

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

 

 

 



 79صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 (الفراشة و النحلة )  الرابع عشرالدرس 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1ورقة عمل رقم ) 

 تماع االس

 

 

 

 :أستمع إلى النص السابق ثم أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 
 ( فراشات-  َنْمل -)  َنْحل   ........... َمرَّْت َحَشَرٌة َكبيَرٌة َأماَم َخل يَّة    -1
 (  الدجاجة  - الحشرة- الذبابة)   الخلية نْ في َطْرد  النَّْحّلت  م   .......... َفكََّرْت  -2
 (لعبت -تعبت-استراحت)   لمكان بعد أن .........انسحبت الحشرة من ا -3
 (الملكة -الفراشة- الحشرة)  اجتمعت النحّلت بـ ...........    -4

************************************************************ 
  ( أضع إشارة  ( أمام العبارة الصحيحة و إشارة )× :أمام العبارة الخطأ ) 
 ن الطعام.ُخطًَّة؛ للتََّخلُّص  م   لنحّلتُ ا َوَضَعْت )     (  -1
 .النَّْحّلُت َعلى اْلَحَشَرة  ب ُقوٍَّة َوَشجاَعةٍ  َهَجَمت  )     (  -2
 .َبقيت الحشرة في المكان)     ( -3
 في التا حاد  ُقوَّة. َهَتَفت  النَّْحّلُت:)     ( -4

************************************************************ 
 درس القراءة دثةمحا

 : أتأمل الصور التالية و َأَعبِاُر شفويا 

   
---------------------------- 

---------------------------- 

---------------------------- 

---------------------------- 

---------------------------- 

---------------------------- 

 

 التا حاُد ُقوَّة
َرٌة َكبيَرٌة َأماَم َخل يَّة  َنْحل، َرُة افَ  َمرَّْت َحشــــــــــــــَ . هاَجَمت  اْلَحشــــــــــــــَ ُكَن َمكاَنُهنَّ ْنها؛ ل َتســــــــــــــْ ، َفكََّرْت في َطْرد  النَّْحّلت  م  لنَّْحّلت 

، ُثمَّ َفاْجَتَمَعت  اْلَمل َكُة  ْنها. بالنَّْحّلت  َعْت ُخطًَّة؛ للتََّخلُّص  م  َرة   َهَجَمت   َوضـــــــَ َبت  النَّْحّلُت َعلى اْلَحشـــــــَ جاَعٍة، َفَتع   ب ُقوٍَّة َوشـــــــَ
. َهَتَفت  ا َن اْلَمكان   التا حاد  ُقوَّة. يالنَّْحّلُت: فْلَحَشَرُة، واْنَسَحَبْت م 

 



 80صفحة            ( إعداد: أ. زياد سليم أبو شرخ األساسي )الفصل الدراسي الثاني للصف األول اللغة العربيةأوراق عمل في مادة  - لب المتميزكراسة الطا
 

 )الفراشة و النحلة (الدرس الرابع عشر 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  2ورقة عمل رقم ) 

 القراءة

 
ُُُُُي اْلُحقولِ  طاَرتِ  ُُُُُى َطنينا ، َوشاَهدْت َنْحَلة  َتْنَتِقلُ  ، َسِمَعْت َفراَشُةُ  َصغيَرة  اْلَفراشاُت فُ  ِمْن َزْهَرةٍّ ِإلُ
َرَختِ َزْهَرةٍّ،  ديَن اأْلَْزهارَ  صَُُ ُة: َمْن َأْنِت؟ ِلماذا ُتْفسُُِ ِحَكِت النحْحَلُة، ُثمح ق ؟اْلَفراشَُُ اَلْت: َأنا النحْحَلُة، ضَُُ

 َأْجَمُع الرححيَق؛ أِلَْصَنَع اْلَعَسل.
 :أكمل الجملة بالكلمة المناسًة مما بين القوسين 
 ( الًحار اْلُحقولِ  جًالال ) طاَرْت اْلَفراشاُت فُُي ................... (1
 ( ُبكاء   ُصراخا   َطنينا   ) ............... َعْت َفراَشُةُ  َصغيَرة  َسمِ  (2
 ( َزْهَرةٍّ  َشَجرةٍّ  َوْردةٍّ  ) َوشاَهدْت َنْحَلة  َتْنَتِقُل ِمْن ........ ِإلُُى َزْهَرةٍّ   (3
 ( َبَكتْ  َضِحَكتْ  َصَرَختْ  ) ............. اْلَفراَشُة: َمْن َأْنِت؟ (4
 ( اْلَعَسل اللبن اْلَحليب ) َأنا النحْحَلُة، َأْجَمُع الرححيَق؛ أِلَْصَنَع ........... (5

************************************************************ 
 :أقرأ الفقرة التالية ثم أستخرج منها كلمات تحتوي المطلوب 

 َزْهَرةٍّ ِإلُُى َزْهَرةٍّ  َطنينا ، َوشاَهدْت َنْحَلة  َتْنَتِقُل ِمنْ  َفراَشُةُ  َصغيَرة  طاَرْت اْلَفراشاُت فُُي اْلُحقوِل، َسِمَعْت 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

************************************************************ 
  صُ ((  –ص   -سُ   –أكمل الكلمة بالحرف المناسب: )) س 
      

 
 
 

 ..لاْلَُُعُُ... .....ُغيَرة  ....ُِمَعتْ  .....َُرَخْت 

 

 أَل....َنعَ  ُتْفُ....ُدين

 اْلَفراَشُة َوالنحْحَلة
 

 مد بالواو
 

 تاء مربوطة متصلة ...........................
 

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

 أللفمد با
 

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

 تنوين فتح
 

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

 تنوين كسر
 

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

 تاء مربوطة منفصلة

 

 

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

 تاء مًسوطة
 

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

 تنوين ضم 
 

........................... 
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 الدرس الرابع عشر ) الفراشة و النحلة (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  3ورقة عمل رقم ) 

 

 :أقرأ الفقرة التالية ثم أستخرج منها كلمات تحتوي المطلوب 
ُة، َأْجَمُع اَر، َضِحَكِت النحْحَلُة، ُثمح قاَلْت: َأنا النحْحلَ َصَرَخْت اْلَفراَشُة: َمْن َأْنِت؟ ِلماذا ُتْفِسديَن اأْلَْزه

حيَق؛ أِلَْصَنَع اْلَعَسل.  الرح
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

************************************************************ 
 ني:أصل ما في العمود األول بما يناسًه من العمود الثا 
    

    

    
    

    
    

    
    

************************************************************ 
 :ُأَرتِاُب اْلكلمات و أكتب الجملة 

 اْلَفراشاتُ *        طاَرْت *         اْلُحقولِ *         فُُي
--------------------------------------- 

 َصغيَرة  *         َطنينا  *       َسِمَعتْ *        َفراَشُة ُ 
--------------------------------------- 

 الرححيقَ  *أِلَْصَنعَ * النحْحَلةُ *  اْلَعَسل *   َأنا*    َأْجَمعُ 
--------------------------------------- 

 

 
 
 

 1 َطنينا   طاَرْت اْلَفراشاتُ 

2 فُُي اْلُحقولِ  َوشاَهدْت َنْحَلة  َتْنَتِقلُ 

 4 ِمْن َزْهَرةٍّ ِإلُُى َزْهَرةٍّ  َصَرَخْت اْلَفراَشُة:

 2 َمْن َأْنِت؟ َسِمَعْت َفراَشُةُ  َصغيَرة  

 الم شمسية
 

 حرف مشدد ...........................
 

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

 الم قمرية
 

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

 لياءمد با
 

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

 تاء مربوطة 

 

 

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

 تاء مًسوطة
 

........................... 
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 الدرس الرابع عشر )الفراشة و النحلة (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  4م ) ورقة عمل رق

 :أكمل الجملة بما يناسبها 
 ( طارْت  - طارَ  ) .............. اْلَفراشاُت فُُي اْلُحقولِ  (1
 ( شاهدوا - شاهدْت  ) َو.............. َنْحَلة  َتْنَتِقُل ِمْن َزْهَرةٍّ ِإلُُى َزْهَرةٍّ  (2
 ( َصَرخَ  - َصَرَختْ  ) ..... اْلَفراَشُة: َمْن َأْنتِ .......... (3
 ( النحْحَلةُ  - النحْحلَ  ) َضِحَكِت ............ ، ُثمح قاَلْت: َأنا النحْحَلةُ  (4

************************************************************ 
 :أكو  من مجموعة الحروف كلمات لها معنى 

 * ط * ظ * ص * ك * ل * ب * ش (())  ا * ي *  و * ض 
..................... ..................... ..................... ..................... 

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

************************************************************ 
 :أكمل الجملة بحسب فهمك من الدرس 
 طاَرْت ............... فــي اْلُحقول   (1
َعْت َفراَشة   (2  ................... َصغيَرة   َسم 
 َوشاَهدْت َنْحَلًة  َتْنَتق ُل م ْن.............. إ لــى َزْهَرةٍ  (3
ديَن  (4 ؟ ل ماذا ُتْفس   ....................َصَرَخْت اْلَفراَشُة: َمْن َأْنت 
َْصَنَع ................... (5 َكت  ............ ، ُثمَّ قاَلْت: َأنا النَّْحَلُة، َأْجَمُع الرَّحيَق؛ أل   َضح 

************************************************************ 
 :أكتب ما يلي بخطٍّ جميل 

 اْلَعَسل  َنَع  أِلَْص  :  َأنا   النحْحَلُة،   َأْجَمُع    الرححيَق؛  َضِحَكِت   النحْحَلُة،   ُثمح     قاَلْت 

 
 

 

 

 

 

 اإلمّلء
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 ( القرد الطماع)  الخامس عشرالدرس 
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  1ورقة عمل رقم ) 

 االستماع 

 

 

 

 
 جابة الصحيحة:أستمع إلى النص السابق ثم أضع دائرة حول اإل 
 (َلْحم     -  ُخْبز  -  ُجْبنٍ )    ............  ق ْطَعة   ق ْسَمة   َعلى ق طَّتان   اْخَتَلَفْت  -1
 (  الثعلب  - اْلق ْرد   -  الكلب)   َبْيَنُهما ل َيْحُكمَ  ..........؛َذَهَبتا إ لىالقطتان  -2
 ( فيَفةٍ خَ  – َكبيرة  -  َصغيرة )............   وَ َثقيَلٍة،  :َقَسَم اْلق ْرُد اْلق ْطَعَة إ لى ق ْطَعَتْين   -3

************************************************************ 
  ( أضع إشارة  ( أمام العبارة الصحيحة و إشارة )× :أمام العبارة الخطأ ) 
 )     ( قسَم القرُد قطعنا الجبن بالتساوي. -1
 من الميزان. )     ( وضع القرد كل قطعة في كفة -2
 .خائ َبَتْين   اْلق طَّتان  )     (رجعت   -3
 )     ( القرد أكل نصف قطعة الجبن فقط. -4

************************************************************ 
 درس القراءة محادثة

 :أصل الصورة بما يناسبها 

 
 

 

 

 اْلِقْرُد والجبن
، ِقْطَعةِ  ِقْسَمةِ  َعلى ِقطحتا ِ  اْخَتَلَفْت  : ِقْطَعَتْينِ  ِإلى اْلِقْطَعةَ  اْلِقْردُ  َقَسمَ  َبْيَنُهما، ِلَيْحُكمَ  ؛اْلِقْردِ  ِإلى َفَذَهَبتا ُجْبنٍّ

 َمرحة   اْلميزا ِ  في َفَوَضَعها ِمْنها، َفَأَكلَ  الثحقيَلُة، اْلِقْطَعةُ  َفَرَجَحتِ  اْلميزاِ ، ِمنَ  َكفحةٍّ  في واِحِدةٍّ  ُكلح  َوَوَضعَ  َوَخفيَفةٍّ، َثقيَلةٍّ،
رَ  ِمْنها، َفَأَكلَ  اأُلْخرى، َفَرَجَحتِ  ُأْخرى،  .اِئَبَتْينِ خ اْلِقطحتا ِ  َفَرَجَعتِ  اْلِقْطَعَتْيِن، َأَكلَ  َحتحى َذِلَك، َوَكرح

 

بََحَث قِْرُد ُ جائُِع ُ َعـْن 

َطعاٍم، فََوَجَد َخْوَخةً. 

ا إِلـى أََخَذها ِليَعوَد بِه

 اْلَمْنِزلِ 

َوَجَد َمْوَزةً فـي 

الطَّريِق، فَتََرَك 

 اْلَمْوَزةَ  اْلَخْوَخةَ، َوأََخذَ 

ثَمَّ شاَهَد أَْرنَباً، َضِحَك 

َوَجرى َوراَءهُ، َوَظنَّ 

أَنَّهُ يَْستَطيُع أَْن يُْمِسَك 

 بِـِه 

 فَعادَ  ،لَِكنَّهُ لَْم يَْستَِطعْ 

 ً  إِلى اْلَمْنِزِل جائِعا
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 الدرس الخامس عشر ) اْلق ْرُد  الطَّمااُع (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  2عمل رقم )  ورقة

 القراءة

 
ُُي الطحريِق،  جاِئع   َبَحَث ِقْرد   ُُى اْلَمْنِزِل. َوَجَد َمْوَزة  فُ ُُْن َطعامٍّ، َفَوَجَد َخْوَخة . َأَخَذها ِلَيعوَد ِبها ِإلُ َعُ

َتطيُع َأ ْ  َفَتَرَك اْلَخْوَخَة، َوَأَخذَ  ََنح َأنحُه َيسُُُْ ِحَك َوَجرى َوراَءُه، َو َك اْلَمْوَزَة، َثمح شُُُاَهَد َأْرَنًا ، ضَُُُ  ُيْمسُُُِ
 ِبُِه، َلِكنحُه َلْم َيْسَتِطْع، َفعاَد ِإلى اْلَمْنِزِل جاِئعا .

 :أكمل الجملة بالكلمة المناسًة مما بين القوسين 
 ( ماءٍّ  َشرابٍّ  َطعامٍّ  ) . َفَوَجَد َخْوَخة .َعُْن......... جاِئع   د  َبَحَث ِقرْ  (1
 ( ُتفاحة   َمْوَزة   َلْحما   ) َوَجَد .............فُي الطحريقِ  (2
ةَ  ) َتَرَك ............... ، َوَأَخَذ اْلَمْوَزةَ   (3  ( اْلَخْوَخةَ  اْلَمْوَزةَ  اْلَخسا
 ( َخْلَفه ماَمهأَ  َوراَءهُ  ) شاَهَد َأْرَنًا ، َضِحَك َوَجرى ............... (4
 ( جاِئعا   َشًِعا   ِعِطشا   ) عاَد ِإلى اْلَمْنِزِل................. (5

************************************************************ 
 :أقرأ الفقرة التالية ثم أستخرج منها كلمات تحتوي المطلوب 

 يقِ ة . َأَخَذها ِلَيعوَد ِبها ِإلُى اْلَمْنِزِل. َوَجَد َمْوَزة  فُي الطحر َعُْن َطعامٍّ، َفَوَجَد َخْوخَ  جاِئع   َبَحَث ِقْرد  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

************************************************************ 
  ضُ ((  –ض  –ظ  –أكمل الكلمة بالحرف المناسب: )) ط 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ....ُنح  َيْسَتُ....ُيع ....ُِحكَ  ِقُُ...َُعة

 

 َو....ُعَ  ِلب....ُا

 ِقْرُد الطحمااعُ الْ 
 

 مد بالواو
 

 تنوين كسر ...........................
 

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

 أللفمد با
 

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

 مد بالياء
 

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

 تنوين ضم
 

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

 تنوين فتح

 

 

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

 الم شمسية

 

 

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

 الم قمرية

 

 

........................... 
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 الدرس الخامس عشر ) اْلق ْرُد  الطَّمااُع (
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  3ورقة عمل رقم ) 

 

 :أقرأ الفقرة التالية ثم أستخرج منها كلمات تحتوي المطلوب 
ََنح َأنحُه َيسُُْ َتَرَك اْلَخْوَخَة، َوَأَخَذ اْلَمْوَزَة، َثمح شُُاَهَد َأْرَنًا  فَ  ِحَك َوَجرى َوراَءُه، َو َك ، ضَُُ َتطيُع َأْ  ُيْمسُُِ

 ِبُِه، َلِكنحُه َلْم َيْسَتِطْع، َفعاَد ِإلى اْلَمْنِزِل جاِئعا .
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

************************************************************ 
 لرقم المناسب داخل الدائرةرتب  جمل الدرس بوضع اأ: 
    

    

    
    

    
    

    
    

************************************************************ 
 :ُأَرتِاُب اْلكلمات و أكتب الجملة 

   *   جاِئع     ْرد  مٍّ    *    َبَحَث   *    قِ َعُْن    *    َطعا
--------------------------------------- 

ُُُه  *   ِبُِه  *   َيْسَتطيُع   *    َأ ْ  ََنح   *   َأنح  ُيْمِسَك   *  َو
---------------------------------------- 

 َفعادَ *      اْلَمْنِزِل       *    ِإلى       *  جاِئعا    
---------------------------------------- 

 

 

 ِل.ها ِإلُى اْلَمْنزِ ِلَيعوَد بِ َأَخَذها  َعُْن َطعامٍّ، َفَوَجَد َخْوَخة . جاِئع   َبَحَث ِقْرد  

 

 

 

ََنح َأنحُه َيْسَتطيُع َأْ  ُيمْ . َثمح شاَهَد َأْرَنًا ، َضِحَك َوَجرى َوراَءهُ   ِسَك ِبُهِ َو

 

 

 

 َفعاَد ِإلى اْلَمْنِزِل جاِئعا .. َلِكنحُه َلْم َيْسَتِطع

 ْْ 

 

 َمْوَزةَ َوَأَخَذ الْ  َوَجَد َمْوَزة  فُي الطحريِق، َفَتَرَك اْلَخْوَخَة،

 

 

 

 ألف لينة

 

 

 حرف مشدد ...........................
 

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

 تاء مربوطة متصلة

 

 

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

 تاء مربوطة منفصلة 

 

 

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

 هاء مغلقة منفصلة

 

 

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

 هاء مغلقة متصلة
 

........................... 
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 امس عشر ) اْلق ْرُد  الطَّمااُع (الدرس الخ
 الفصل الدراسي الثاني –( في مادة اللغة العربية للصف األول األساسي  4ورقة عمل رقم ) 

 :أكمل الجملة بما يناسبها 
 ( َيْبَحث - َبَحثَ  ) َعـْن َطعامٍ  جائ ع   ..... ق ْرد  ........... (1
 ( َأَخَذها - َأَخَذْتها ) ز ل  لـى اْلَمنْ َوَجَد َخْوَخًة. ......... ل َيعوَد ب ها إ   (2
، َفـ............ اْلَخْوَخةَ  (3  ( َتَرَكْت  - َتَركَ  ) َوَجَد َمْوَزًة فـي الطَّريق 
 ( عادَ  - عاَدْت  ) ............... إ لى اْلَمْنز ل  جائ عاً  (4

************************************************************ 
 بحسب المطلوبموعة الحروف كلمات أكو  من مج: 

 (( *   ))  ا * ل *  س * ق * د  * ر  * و * م *  ز * ع * أ * ة * ح * ف
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

************************************************************ 
 :أكمل الجملة بحسب فهمك من الدرس 
 َعُْن..........، َفَوَجَد َخْوَخة . َأَخَذها ِلَيعوَد ِبها ِإلُى اْلَمْنِزِل. جاِئع   َحَث ِقْرد  بَ  (1
 َوَجَد َمْوَزة  فُي الطحريِق، َفَتَرَك اْلَخْوَخَة، َوَأَخَذ .............. (2
 َثمح شاَهَد.............، َضِحَك َوَجرى َوراَءهُ  (3
ََنح َأنحُه َيْسَتطيُع َأْ  ُيْمِسَك ِبُِه، لَ  (4  ِكنحُه َلْم ................َو
 َفعاَد ِإلى................. جاِئعا . (5

************************************************************ 
 :أكتب ما يلي بخطٍّ جميل 

 َعُْن  َطعامٍّ،   َفَوَجَد     َخْوَخة .    جاِئع     َبَحَث     ِقْرد  
 

 

 

 

 عاصمة فلسطين

 

 

 عدد أرجل األرنب ...........................
 

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

 حيوا  يتسلق األشجار

 

 

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

 فاكهة لونها أصفر

 

 

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

 اسم رسولنا 

 

 

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

 عضو الشم
 

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


