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 الشمسية ( ال)القمرية و( ال)الحظ أعلى الكلمة و ( ال)دخل أ 
 .( ال)و ال تنسى حذف التنوين من الكلمة إذا دخلت عليها 

 

 المملكة العربية السعودية .... خريطة يأمام 

 ) مكة المكرمة والمدينة المنورة ( موقع كل من عليها حددأو  يتعاون مع والدتأ

 

 
 

 

 

 

 (ال )َمْة َمَع ِــ لـــــاْلكَ  اْلَكِلَمةْ  (لا) ِلَمْة َمَع ــــاْلكَ  اْلَكِلَمةْ 

 ........................ ِإْحـــَســان   ........................  ُ ةُ ــــــــَمــِديـــنَ 

 ........................ ةً و  ـــــــــــــقُـــ ........................  ُ ُمــــنَـــو رَةُ 

 ........................ ــْداًل ـــــَعـــ ........................ ـــــاـــــــََلمً ــــِإْســــ

 ........................ ــَوةً ـــــــَدْعـ ........................ اـــــــــطًـــــــــائِ ـــــحَ 

 ........................ ـاـاًجــــــــج  ــحُ  ........................ اءً ــــــــسَ ـــــــمَ 

 ........................ فَـــــة  ُمــــــَشــــــر   ........................ ــــْزء  ــــــجُ 
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 ( مع الفعل  الناهية باستخدام ) ال الصوربر عن عأ  : 
 

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

 
 

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

  دائرة حول الفعل  : أضع 
 

ـُر     -  َمــَشــاِعــر   - يَــِفـدُ   -َجــيِّــَدة     -   نُ وِّ ـلَ ــيُ   -ِصـح ـة      -  مُ ــسُ رْ ـيَ    -     بُ ـتـُ كْ ـتَ   يَــْســتَــِحــق    -تُــَفــكِّ
 

 جمع  ومثنى  إلى الفعل  أحول : - 

  درَ ـــفْ ـــمُ 
  

 ىــنَ ــثَ ـــمُ 
 

 عـــمْ ـــجَ 
 

 ................................. ................................. يَــــْبـــــَحــــثُ 

 ................................. ................................. يُـــَشــــاِركُ 

 ................................. ................................. تَـــطُــــوفُ 
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 كلمة :  كونرتب الحروف التالية ِلأ-  
  

 

 

  

 , ثم أضعها في المكان المناسب في الجدول : أقرأ الكلمات التالية قراءة صحيحة-  

ــرِيــــفِ      - َحــائِــطِ لْــا ــاجُ     -    الـــر ُســـــولِ     -     الــش   الْــُحــج 

 كلمات بها ) ال ( قمرية كلمات بها ) ال ( شمسية
......................... ......................... 

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

 ضعأ  ( عالمة   :أمام المعنى الصحيح للكلمة )-  

 عناهام     
 الكلمة

ِعَباَدات اْلَحج 
 َوَأْعَمالُه

ـَرة  مُ دِ ــقْ ـــيُ  َأَماِكـــن الْـُمـطَـه 

     الـْمـُـَقــد َسة

     َمَناِسك اْلَحج

     َمَشاِعر

     يَــــــِفــــدُ 

 

 

 م ي ن أ

 ر ف ت ا ع
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 :َهـــــا  َأصُِّل الِعبارََة ِبِضدِّ

 

 

 

 ُكل  َكِلَمٍة بِأَنـَْواِع التـ ْنِويِن :  ُتبُ كْ أَ ِلَماِت الت الَِيَة , ثُم  اْلكَ  قْـَرأُ أ- 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ) َعـَلى ُكلِّ َكـِلـَمـًة ثُم  َأقْـَرأُ َوأكتب :  ُأْدِخُل ) ال 

 

 تنوين الفتح  تنوين الكسر  تنوين الضم  الكلمة 
 ................. ................. ................. َمــِديـــنَـــة

 ................. ................. ................. َعـــام

 ................. ................. ................. َمــْســِجـــد

 ................. ................. ................. طَــْيــبَـــة

 ................. ................. ................. َخــْيــــر

 ................. ................. ................. َمــْوُضــــوع

 اْلَكِلَمْة َمَع ) ال( اْلَكِلَمةْ  اْلَكِلَمْة َمَع ) ال( ْلَكِلَمةْ ا

 ........................ َمــْســِجـدٍ  ........................ ُمــَعــلِّــَمـــُة ُ 

 ........................ َرُســـوالً  ........................ َصــِحــيــَفـــُة ُ 

ـــا ........................ َعــاًمـــا  ........................ َحــجًّ

 يـــُوفِّ ــــتُ 
 دــُولِ 

 رَ ــبُ ــكَ 
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 ................................................................................................:اسم الطالب/ـة 

 : ُأرَتُِّب اْلَكِلَماِت اآلتِيَة ِِلَُكوَِّن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   : ُأْدِخُل ) ال ( َعـَلى ُكلِّ َكـِلـَمـًة ثُمَّ َأقْـَرأُ َوأكتب 

 

 اْلَكِلَمْة َمَع ) ال( اْلَكِلَمةْ  اْلَكِلَمْة َمَع ) ال( اْلَكِلَمةْ 

 ........................  ُ دُ ــيــحِ وْ ـــتَ  ........................ َعــــلَـــًمــا

ةً  ........................ يَــــــْوم    ........................ قُـــــوَّ

 ........................ اًل ــيــلِ ــقَ  ........................ صورًا

 بِــــــــــــــــِه.  -َعــــــــلَـــــــــُم   -َوَأْعـــــــــــــــــــتـَـــــــــــــــزُّ   -أَنَـــا   -ُأِحبُّ   -بِـــــــــاَلِدي 
..........................……………………….……………………… 

 

.............……………………….……………………… 

 

.............……………………….……………………… 

 

 َعــــــــلَـــــــــُم .  -َوأَبْـــــيَــــــض  -َأْخــــَضـــــر   -لَـــْونُــــــــُه   -بِـــــــــاَلِدي 
 

ـــْيـــــف  ِة    -السَّ  َعــــلَـــــى .  -يَــــُدلُّ   -الْـــَعـــــْدِل   -والْـــــُقــــوَّ
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 ر الفعل فيها يكتابة الجمل بعد تغي  أعيد:  

 .ي  ــــــــــــن  ــــــــو ط  ــــــــال   د  ــــي  ـــش  ـــــن  ــــــال ذ  ــــي  ـــــالم  ـــــت  ـــــال د  ـــــش  ــــن  ــــي   .1

 ............................................................................ذ  ــــي  ـــــالم  ـــــت  ـــــال      

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

 .ن  ــــــــو ط  ــــــــال  ب   ذ  ــــي  ـــــالم  ـــــت  ـــــال ز  ــــــــــــت  ــــــع  ــــــي   .2

 ............................................................................ذ  ــــي  ـــــالم  ـــــت  ـــــال  

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

ــــــم   .3 ــ  ر بـــــع  ــــال   ة  ــــك  ـــل  ـــم  ــــم  ــال   م  ــل  ـــــع   ذ  ــــــــــي  ـــــــــالم  ــــــت  ــــــال يـ ـــر س  يـ ـــــع  ــــــس  ــــال ة  ــــــي  ــ  .ة  ـــــــــــو د 

 .............................................................................................ذ  ــــي  ـــــالم  ـــــت  ـــــال

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

ل  ال   يـ ـــطـ ـــــــــــــــــوف   .4 ـــــــــو  ــــــاج  ح  ـــــع ــــب ـــــــة  ال ـــح ــــج  ــــــك 
ــــــاج   ــــج   ............................................................................ال ـــح 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن األسئلة التالية: أقرأ الفقرة التالية ثم أجيب- 

ــع ـْود يِــّة ل يـ َشـار َك ف ـي  م َوه ـو يـَْرس ـم  َعلَــ از  و  ـفَ  يـَْنظـ َران  إ َلى  ةَ ورَ ن  َمَع  ق  ار  طَ َجَلَس  َمـــْعـرض  الْــيـَْوم   اْلَمْمـَلَكـة  الَعـر بيـ ة  الـسُّ
: لـ ـَمــاَذا اَل تـ ـلَــوِّن  الْـَعـلَــَم بـ الــل ـْون  اأْلَْصـَفــر  ؟ق  ار  ــطَ قَاَل  .ْدَرَســت ـــه  الْـــَوطـَنـ يِّ فـ ي َمـــ     

  .م  ب اَلد ي َلْون ه  َأْخَضر  ـــ، فَـَعــلَ طارق  يَا  َلْوَن اْلَعَلم   ـرَ أ غَـيِّ : اَل ي ْمك ن  َأْن از  و  فَـ 

بُّ الــل ــْوَن األْصــَفــرَ  َولَــك ــنِّــي:    ق  ار  طَ  ــَر  .أ ح  ، الْـَعـَربـ ـيِّ ، ث م َأْحَضَر ص َوراا أَلَْعاَلم  د َول  الْـَخـل ـْيـج  قَـل ْيــالا فَـو از    فَـك 
   .ة  فَـأَشاَر إ لَـْيـه بـ س ـْرَعــ اْلَمْمَلَكة،إ لــَى َعـلَــم   َأْن ي شــ ْيـَر طارق  َوطَـَلَب إ لـَى 

  كاملة مع جذر السؤال  وأكتبها أقرأ  السؤال جيدًّا ثم أبحث عن اإلجابة :  

  ؟   ي َمْعر ض  اْليَـْوم  اْلَوطَن يـــف  از و  ــك فَ ار  ــشَ ــي ـ س مــب    -1

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

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

  ؟  يِّ ـــن  ـــَوطَ ـــْوم  الْ ـــيَ ــالْ  َمْعَرضام  ــقَ ــي  ــسَ  نَ ـــيْ أَ  - 2
................................................................................................................. 

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

  ؟ ن  اْلَعَلَم ب الـل ـْون  اأْلَْخَضر  ع ْنَدَما رَآه  يـ َلوِّ  از  فو  ل      ق  ار  ــطَ قَال  اَذاــمَ  - 3
.................................................................................................................

................................................................................................................. 
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  من النص ما يلي   : ستخرجأثم  على درس علم بالديالمدرسة  كتاب  أفتح  

 بهاكلمة 

 ) الم شمسية(

 بهاكلمة 

 ) الم قمرية(

 بهاكلمة 

 مد باأللف

 بهاكلمة 

 بالياءمد 

 بهاكلمة 

 بالواومد 

 بهاكلمة 

 تنوين بالكسر 

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

 

  خريطة المفردة التالية أكمل :  

 

 

 

 
 

 ه   صــــحــــحـــــأالخطأ في الكلمات التالية ثم  عينأ: 

 تَــبَــَســـمَ  الْـَعـَربــ ـي أقتربت طَــار قـ ـن الكلمات  

 .................... .................... .................... .................... التصحيح

      كلمة :  كونرتب الحروف التالية ألأ  

  

 

 

  

 

ـْمــلَـــة  :  .....................................................................الْـَكـل ـَمـة  ف ــي ج 

 .................. : الْــم ـفرد

 نَــْوع ــَهــا: ..................
  َأْعـــالم  

ـثَـن ـى  :...............الْـم 

 ر خ ض أ

 ض ع ر م

 ي ل ج ل خ ا
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  -السؤال بوضع أداة استفهام مناسبة : أكمل  

 ؟  اأْلَْعالم  اأْل ْخَرى َعَلَم اْلَمْمَلَكة  م ْن بـَْين      ق  ار  طَ  زَ ــ  َمي.............. -1

 ؟  ة  ـــكَ ـــلَ ــمْ ــمَ ــَلم  الْ ـــعَ  فيَب ــ  تـــك    .............. --2

 ؟   ( َأَشـــــاَر إ لَـــْيــــــه  َمــَعـْنـى َكــل ــَمــة  )  .............. -3
 

   سبب االختالف   : ذكرأدائرة حول الكلمة المختلفة و  أرسم-  
 
 

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

 الفراغ بالكلمة المناسبة   : أكمل  
 

 

ــع ـْود يِــّة  م َوه ـو يـَْرس ـم  َعلَــ و از  ـفَ إ َلى  ................... نورةَ  َمَع طَار ق  َجَلَس  -1  .اْلَمْمـَلَكـة  الَعـر بيـ ة  الـسُّ

  ...................ه  ـــــــــــْون  ـــــَعــلـم  ب اَلد ي لَ   -2

 ....................ج  ـــــــــــــْيـــــــل  ــــخَ ـــــالْـَوراا أَلَْعاَلم  د َول  ـــــــص  از  و  ـــــفَ  َر ــــــضَ ــَأحْ  -3

  .بـ س ـْرَعــة   .................إ لــَى َعـلَــم   ارق  ــــــطَ  َأَشارَ  -4

ـْيــَف الـ ذ ي يَــد لُّ َعَلى  -5  ......................وَ ................ الس 

ــــطَــــــــــارق   -6  ..................َة ـــــمَ ــ  لـــــــــــتَنــَْس كَ اَل قَــــــــــالَــــــــت نـ ــــــــــــــورة لـ 
 

 

 قَـل ــيــالا  يَــدُّل   تَـبَـس ــمَ  أ غَـيِّــَر 

يد ة  ـو  ــــــق  ــــالْ  اْلَعَربـ يِّ  َران  ـــظـ ـنْ ـــيَ  ر  ــــضَ ـَأخْ   ل  دْ ــــــــعَ ــــالْ  ةــكَ ــــْملَ ـمَ ـالْ  التّـْوح 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أضع  ( عالمة   ( أمام الجملة الصحيحة وعالمة )×  )   أمام الجملة الخاطئة:-  

بُّ َعَلَم ب الد ي َوَأْعــتَــزُّ بـ ـه  : َوقَالفَــــو از  ـبَـس ـم تَـــ-1  )       (                                                  . أَنَا أ ح 

ـــــــَي  د  ــــــــــــيْ ـــــــــْوح  ـــــــــــــــــت  ل َمَة الْ َكـــ  -2  )       (                                  (.َرس ْول اهلل م َحم د    اَل إ َله إ ال  اهلل ) :ه 

ــع ـْود يِــّة  مَعلَــ َرَف طَار ق  ــــعَ  -3  )       (       .                              ر  ــــفَ ـصْ ه اأْلَ ــن  وْ لَ ـب  اْلَمْمـَلَكـة  الَعـر بيـ ة  الـسُّ

ــــــــتَــــــــــزُّ     -4 ــــــــر  ) َمــــْعــــــنَــــــــى َكــــــل ــــــَمــــــــة َأع   )       (                                                   ( .َأفْـــــتَـــــخ 

ــــــــــــاأْلَلْـــــــــــــَوان  ) ج ــْمــــــلَـــــة   -5  )       (                      .ي ــــــــــه  ــــــوب نَ ــأ ْســـــــل  ........ (  اَل تَــــــْعـــــــبَــــــــــْث  بـ 
 

 حسب المطلوب أكمل :  

بُّ َعَلَم ب الد ي وَ -1  ) َكــل م ة تَـْحو ي َتّضع يف(     .ــه  ب  ... .................َأنَا أ ح 

ــَر -2  ح(تْ ـين فَ و  نْ تَـ ي ب  ه  تَ ــ) َكــل م ة تَـنْ               .........    ..................فَـو از  فَـك 

 (ْيــنف ْعل َيدُّل  َعَلى اثــْنَـ)  .       از  و  ـفَ إ َلى   ................ ةَ ورَ ـــن  َمَع  ق  ار  طَ َجَلَس -3

  تدل على فعل  من درس علم بالدي : ( أربع ) أكتب  

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

............................ ........................... 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هروب )ال( من الكلمة عند إدخال التنوين  وال تنس....... أكتب ى تنوين ضم وكسر وفتح ثمــإل أحول 

 

 

 

 

 

 

 

 علم بالدي :ه من درس لخص ما تعلمتأخريطة المفاهيم و  ستخدمأ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنوين فتح تنوين كسر تنوين ضم الكلمة

 ................... ................... ....... ............ ــــجَ ـــيـــــــــــــــــالْـــــــَخـــــــل ـــ

ةَ الْــــــــــــق ـــــــ  ................... ................... ................... ــــــــو 

ــــــــيْ   ................... ................... ................... ــــــــــــــفَ الــــــــــس 

 ................... ................... ................... ـيـــــــــــلَ الْـــــَقــــــل ــــــ

  علم بالدي

 



 
 

 مدينتان مقدستانليل كلمات درس تح   

    ................................... :  اسم الطالبة

 الكلمات التالية : أحلل- 

 كتبهاأقرأ الكلمات التالية ثم أ . 

م   ة  و  ـــق  ـــال   ة  د  ــــج   ــــَل  س   ة  ـــم  ر  ــك  ــم  ــال   ة  ــب  ـــ يــ طــال اْل  
………………....... ………………....... ………………....... ………………....... ………………....... 

………………....... ………………....... ………………....... ………………....... ………………....... 

 

  الرتكيب الصوتي التحليل الكلمة
يــن ــت ــان    ……  …… …… …… …… …… م ـد 

ـــت ــان  م ــق ــد    …… …… …… …… …… …… …… س 

ـــائـ ــــط  ……   …… …… …… …… ال ــح 

ـــم   تـ ــه   ……   …… …… …… …… ص ــــَل 

ـيـن   ــل ـم   ……  …… …… …… …… …… ال ــم ــس 

ــــان ــــس  ح   ……   …… …… …… …… اْل  

ـــن ــو ر ة    …… …… …… …… …… …… …… ال ــم 



 
 

 تحليل كلمات درس  علم بَلدي

 ..........................  ........................................ /اسم الطالبة 
 

 الكلمات التالية : حللأ- 

 كتبهاأقرأ الكلمات التالية ثم أ . 

ـل ــيــــًَل   ة  و  ــــق  ـــال   ل  د  ـــال ـــع   ـيـــ ـف  ــالــس   ص ـــــو رًا قـ 
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 

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

 

 التركيب  التحليل الصوتي الكلمة

 …….………………………… ………………  ……………… ……………… ……………… ع ــــل ــــم  

د يب    …….…………………………   ……………… ……………… ……………… ـــَل 

 …….………………………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ال ـــو طـ ـن ـي  

ــر   ـــف   …….…………………………  ……………… ……………… ……………… ……………… اْل  ص 

ـل ـيــج    …….…………………………  ……………… ……………… ……………… ……………… ال ـخ 

ـ  …….………………………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ــــــي  ال ــع ــر بـ 

 …….…………………………  ……………… ……………… ……………… ……………… ع ــر ف ــت ـــه  

ــيـد  …….…………………………  ……………… ……………… ……………… ……………… الـت ـو ح 
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 : ُأرَتُِّب اْلَكِلَماِت اآلتِيَة ِِلَُكوَِّن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمل التالية بالجواب الصحيح  : أكمل-  

ُح ِفـي ....................... -1    يَـْبـُذرُنِــي اْلــَفــَّلا

َأْمََلُ اْلُحـُقـْوَل................. الـاتِـي تَـْبـَقـى تَـْحـَت َأْشـعاــِة ............ لِـتَـِجـفا َوتُـْصـبِـَح -2
 .................... ُذَهــْبــياــًة. 

 .......بَـْعــَد الْـَحـَصـاِد تُـْحـَمـُل َحـباـاُت الْـَقــْمــِح ِإلَـى .................. -3

 ِمــْنـَهـاـَع تـطْــَحــُن َحـــبااُت الْـــَقـــْمــــِح  لِــتُـْصـبِـَح ..............، ثُـما يَـْأُخـُذَها الْـَخـباـاُز لِـيَـْصـنَ  -4
  ............................. َأو ..............الْــُفـْرَن لِـــتَـــِصــْيــــَر  ــْدُخــلُـَهـايُ ....، ثُـما .........

 

..........................……………………….……………………… 

 

.............……………………….……………………… 

 

 َسْلَمى         -َزْهَراٍت                -َتْسِقي                -َسْبع   

 

 َقْمحٍ          -       ُة ـَحبا         -       َواِحَدةٍ          -أنَا  
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 الحركات على الجملة التالية : ضعأ- 

      
 

 ضعأ  ( عَّلمة  :أمام المعنى الصحيح للكلمة )- 

 معنى الكلمة
 الكلمة

 نَــْســِقـــي يَــــْفـــَتـــِخـــرُ  ةسَ بِ ايَ تُــْصـِبـح  يـَْزَرُعِني
     يَـْبــُذرُنـي

     تَــِجـف  

     يَــــْزُهـــــو

     نَــــْرِوي
 

  : أصل الكلمة الملونة  بضدها) ×(  

 طَــــــْريْــــــَقــــه ِإلَــــى َســـطْـــِح اِْلَْرضِ  ــــق  يَـــــُشــــ

 

 
              

 

 

 

 العربية السعودية المملكةالغالية  ح في بَّلديـمـقـال عُ رَ زْ ــيُ 

 اِْلَْرضِ  ْوقَ ــفَ  رُ ــهَ ــظْ ــيَ  يَـْخـتَـــِفـي َتْحَت اِْلَْرضِ 
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  -كل كلمة في الفراغ المناسب  :  ضعأ

 
 

 ...............ويُـغَــطِـّـيــَها............ ، ْويُــْســِقــيــَهــا ........يَــْبــُذُر الْــَفــَّلاُح َحــباــَة الْـَقـْمـِح، -1

  .تَــْنــُمــو ....................، ثُــما يَــْنــُمــو......................-2

 .َو تَــْكــبُـرُ  ...................الْــَخـْضــَراءُ َويَــْزَداُد .................َوتَــتَــَفــراُع 

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

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أشكر اهللأنا 

 وأحمده على نعمه الكثيرة  

 التي ال تعد وال تحصى

 َأْورَاِقــي طُــْولِــي ُجـــُذْوِري َســــاِقــي بـِالْـــَمــاءِ  بـِالــت ـــَرابِ 
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   ُبـَْين اْلُجَمل بِاْسِتْخَدام )ثُــــما( : َأْربط  

ُح -1   .الْـَقـْمـِح تَـْحـَت َأِشـعاـِة الـشاـْمـِس لِـتَـِجـفا َحـبااِت يَـــــــْتــــــــُر ُك الْـَفـَّلا

ُح َحــباــاِت الْـَقــْمــِح ِإلَــى الْــمـِــطْـَحـنَـِة لِــ -2   .ــطْــَحــنَ تُ يَـْحـِمـُل الْـَفـَّلا

  .ـُه الْـُفـْرَن لِـيَــِصـْيـــَر ُخـــْبـــًزاـُع الْـَخـباـاُز الْـَعـِجـيـَن َويُـْدِخــلُ نَ ــصْ يَـ -3

 

 

 
 

 

 

  باستخدام ) ال ( مع الفعل  عن الصورأعبر  : 
 ........................................................... 

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

 لماذ ا ؟ :ي الصورتين التاليتين تعجبك و أ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 ـــما ـثُ 
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 كلمة :  كونرتب الحروف التالية ِلأ  
  

 

 

  

 

 : أقرأ الكلمات التالية قراءة صحيحة ، ثم أضعها في المكان المناسب في الجدول  

حِ     -    الـــصاـــْفـــــَراءِ  - الــــت ــــَرابِ    -َقــْمـــِح      لْــا  الْــــَفـــــَّلا

 كلمات بها ) ال ( قمرية كلمات بها ) ال ( شمسية

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

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

 

  ُكلا َكِلَمٍة بِأَنـَْواِع التـاْنِويِن :  ُتبكْ أَ اِت التاالَِيَة ، ثُما اْلَكِلمَ أقرأ  

 

 تنوين الفتح  تنوين الكسر  تنوين الضم  الكلمة 
 ............. ............. ............. َكـــــْعـــــك

 ............. ............. ............. ُخـــــــــْبــــــــز

 ............. ............. ............. َخــــْضــــــــَراء

 

 يــــــق ق د

 ذو ير  ج 
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  عن األسئلة التالية: الفقرة التالية ثم أجيب رأأق- 

ــــــ ا ا َ ـل ــــــ  ا ا ـــــــَرةب ماـََـارَ َ َأنَــــا َ  َ  َ ـــــ  الـر سا ْـــــــي الاــقاـــــــراَـو الاـَلـــرـاـــــــمـ َو َأوا ــــــمي  َ ـــــــَر اسا ـــــــةبـ 
ــــــــل ثَ  ـ ـــــــيـ َوَأ ا ـــــــَم بـــغَــراـسـ َـ َوَســل ـ ـــــــ ــــــــر َعــلَـيا ـــــــلب  َمـناـظــــــــر  َمـ ـــــــا ب َجــمـيا ـــــــ ا ا  َـ ـــــــي ـَـعاـلاـ ــــــن  ـ رَأاـسـ ـم

ــَوـــــــــــرـ وَجـــــــــَ عـ  َرا ــَعـــــــــــف األا ــَتـــــــــد ةا ا  ـيــــــــــ ا ي َســمـ الـس  ــــــــــ اوارا ا ماــما َراُ جا نـــــــــــي ْـللَـــــــــ  األا  َــشاــدُّ
ْـــــــــي  .ةب قَـــــــــَ ـ   ـعــــــــي  ــــــــا ـجـ ا نـَســــــــاوا قَــدــامف ـاـ ــــــــَدَم ا ــتَـخا ـ َوـ ـنَـاَعـــــــــة الاـَقــــــــَ اـرـ ـ َ َمـــــــا اسا ِـ الاـَـَنــــــــا

ــــــَ  ـ  ـ ـــــــة الــس  ـــــي ـ َناَع ْـ ــــــي  ـــــتخدَم َسَعـَف ـــــــمـ  .اسا ــــــَدةا لـــلاــ ــسا ـــــــمـ َوماــفـي ــــــَ ةا الـطــ عا ــــــاـر  لَــ ـ ثــَم
  .ــاـحـَـَُّهـا الص غَـارا َو الاــلـََـارا 

    السؤا مع ج ر  وأ تَها  املةأقرأا السؤا  جيدًّا ثم أبحث عن اـجابة:  

ثَ ـحَ ـي  َ ـتـ ــَرة ال   َ ش  ــم الــاسا  َما  -1 َها ــد    ؟ ن رةت َعنـا

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

َ انَا ـبـزرَاَعة الال   نـ ــمَ  - 2 ل َثَمرَها  لــيــخـ ــن  ـــ   َأوا   ؟َوَأ ا

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

ــا  قَـــدـ  ا ـس  ــال عا ــنَ ــصا ــ ا  تا ــانَ ــ َ   م  مـ  - 3  ؟ ـمف
................................................................................................................. 

ــاَ اـر ا  قَـــدـالاــقَ  عا ــنَ ــصا ــ ا  تا ــانَ ــ َ   م  مـ  - 4  ؟ ـمف
................................................................................................................. 
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  من النص ما ـلي   : ستخر أي عل  درس من أنا ؟ و المدرس ي تاب  أْتح  

  لمة بها

 ) الم  مسية(

  لمة بها

ة(  ) الم قمـر

 بها لمة 

 مد باأللف

  لمة بها

 مد بالياِ

  لمة بها

 مد بال او

  لمة بها

ن    بالوم  نـ 

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

 

 = ( أمام المعن  الصحيح للللمة:  ع مة )  ضعأ

            
 معناها

 الللمة
يــاقـ ـسَ  لـخا ن  َأوارَاق ال   ــاَزراعف  ةــعَ اْـ نَ  

     الس عف
عـ جـ       ي ا
     َدةــيـفـ ما 
     ــاـراسف غَ 

 

  َه  ×ــا:َأ  لا الـعَارََة ـبـود 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َســمــيــ ب 

 َأَمــام

ـا  قَـــدــــمف

 َرــلاــفَ 

 َحـــدـــثـفـا

 رَـقــيــــقب 

الممللة العربية   عارـتألف 
من سيفين عربيين  السع دـة

ـ نخلة عل هما  منحنيين متقاطعين
رمز السيفاو للق ة والـمنعة  ـو

ـة للحي   النخلة ْترمزوالتوحيةـ أما 

 .والنماِ والرراِ
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طة المفردة التالية :  أ مل    رـر
 

 

 

 

 
 

 :َ   ـــحـح أالخطأ ْي الللمات التالية ثم  عينأ

ــتَـدَ  الللمات   ـ ـَعــفـ الاـس ةا ماــما ِـ ــنَــَ  ــال اـهَ   َـ ـمـ زَ  نا َأ ا  ا

 ................. ................. ................. ................. ................. التصحيح

 لمة :    ور ب الحروف التالية ألأ   
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ــلَـــٍة  ْـــي جاـما  ................................................:..................الاـَلــلـَمـةا 

 ..................َهــا ـضــدُّ 

عاــَهــا: ............ ْـاـَهـا  َـــشاـــدُّ  ......نَــ ا  ................:ماـَراـد

 ة ك ابَـ ر م

 م ر  ث

 ر  و ظ م

 َ ة ــــــَـ  
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  المناسب ْي ال دو  : وْي الملا أ تَهاأقرأ الللمات التالية قراِة  حيحة ـ ثم  

ـتَـََـةـ  -  غَـارا ــالص   َرا  –الـطـ عاـمـ     -  الاــَمـلا  ــرـوَ األا

ة  لمات بها ) ا  (  مسية   لمات بها ) ا  ( قمـر
...................................... ...................................... 

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

 السؤا  ب ضع أداة استفهام مناسَة :  أ مل 

بـفـا ن رة تا ــسَ َــ ــلَ .............. -1 َور ثَــ ا  ؟ َأرا

ـَعـل ـَمــةا  ـمــنا .............. طَــلَ -2  ؟    ـــلاــمــيـَ ا ـــَهــاََــتا الاـما

عـ جـ َمــَعـناـ  َ ـــلــَمــة  )  .............. -3   (  ـيـ ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سَب االرت ف   :  َ رأدائرة ح   الللمة المختلفة و  أرسم 

 
 

 

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

 

 

 

 

  ا نـاـ رَةا   ــلاــمـيـَ ةا ا  ماــفـيـَدةا ا  لَـ ــ ةا ا 
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 الفراغ بالللمة المناسَة    أ مل:  
 

 

 

ـــر ؟ت  ال.....................ـا مَ  -1    ما

ــلَــة ـهــَي  -2 ــنـــيــَهـا ـمــنا  الــن ــخا  ..............الــثـ ـَمـار الـ ـتـــي نَــ ا

ـل ثَـَمرَها ............بـــزرَاَعــة الرس    ل  ا  عليَ وسلم َأواَ ـانَـا  -3  .ـَوَأ ا

ـنَــعا  -4 ـا ـمــنا  ـاـصا   ..................الس   ا َقـدــمف

ـا ـمــنا  -5 ـنَــعا الاَقَ ار ا َقـدــمف   ................ ـاـصا
 

   -سؤاالف عل  ه   ال ملة : ضعأ

 (   .َأَمام زَـميَ  ـَهاَها نـمن  ال   ـلاـمياَ ة َأو َ َختاار َ َ َرة  ـََتَحد ث عَ  طََلَات الاماَعل َمةا )         

 ..................................................................................................................... : السؤا  عل  ال ملة 
  ال مل التالية بال  ا  الصحيح  : أ مل-  
ـنَـاَسـََــة  -1 ـتَـاَر ............... بـــما ـَعـل ـَمـةا من  اـل   ــلاــمـياـَ ٍة َأوا  َـخا .................... الـش ـَ ــَرـة طَـلَــََـــت الاـما

 . َهـا َأَمـاَم زَـمـيـَ  ــَهـانـا  َـتَــَحــد ثا َعــ

ثَ  -2  .....................ـَي  هـ  ن رةَهــا  نـا تا عَ الـش َ ــَرة الـ ـتـــي  َــَحــد 

ــاَ ةا ثـ -3 ــلَــة  لَــ   .َوالاــلـََـارا ........... ـ ــاـحـُّــَهــا ................ـ َوماــفـيـَدةب ...............َمــارا  الــن ــخا

ـر الس ـَعف الاــ ـ اع  َْــائــَدةا  ــمــي الـت ـما  الـن ــخـيـل  اسا
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 تح ثم ــْلل  ح  أ ن ضم و سر ْو ن  أ   رو  ....... أ تب   نـ   هرو  )ا ( من الللمة عند ْلدرا  التنـ 

 

  َلةف ماـفيَدةف :رَ  با الاَلـلَماـت اآل ـيَة أا   أـلاَ   َو جاما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن ضم الللمة ن  سر  نـ  ن ْتح  نـ    نـ 

 ................... ................... ....... ............  يمـ الس  

 ................... ................... ................... ــارََ ــلـ الا 

 ................... ................... ................... ــاِنَ ـَ الا 

 ................... ................... ................... ــد ةتَ ـما ــما الا 

..........................……………………….……………………… 

 

ـَدمَ  تَـخا نـاَسـاوا   - اسا ـاـ ِـ ا  - ـجـ اعَ   -ا َلةـ  – َوـ ـنَـاَعـةـ   - لاـَـنَـا ـا - الاـَقـَ اـر ـ  -الن خا ــامف  ْــي - قَــد

َدَم  ـتَـــخا ـــ  -ـ َناَعــة    -ـي  ْـ   -اسا نـاَسـاوا ا -َ ـ   الــس   الس َعـفَ  -ـاـ

..........................……………………….……………………… 

 

نـــي -  ب َســـمــيـ َراُ  - َــشاــدُّ ــتَـد ةا ا ما  -جاــ اوارا ا -األا  ْـللَـ  -ـَ ـعـــيجَ  -قَــَ ــ ــةا ا   - ــما

.............……………………….……………………… 
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 : أنا أقرأا وأ علم ْالقراِة  ــنيــر العق  

 

 

    

 ْ ائد التمر
ق   العو ت و     ل  ـساعد عل من أهم ْ ائد التمر أنَّ ـعالج ْقر الدمـ ـو

عالج األمراُ حل مشا ل ال هاز الهومي ورا ةف عند  ربَ مع الحليبـ  ما ـ
ة  السعا  عند . انقعَ و ر  عصير  أو أ لَ مهروسف  الصدـر  
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 ................................................................................................:اسم الطالب/ـة 
ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 : ُأرَتُِّب اْلَكِلَماِت اآلتِيَة ِِلَُكوَِّن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لِـتَــْجـَمـعَ   -الْــَمـْكـتَـبَـةِ   - نورة  -ِإلَــى   -َذَهــبَــْت  -َمــْعــلُـوَمـاٍت 
..........................……………………….……………………… 

 

.............……………………….……………………… 

 

.............……………………….……………………… 

 

 ثَـْوبًـا  - ورةُ ــــــــنُ   -َأْخـَضـَر   -تَـْلـبَـُس 
 

 

 .اْسـِمــي  -الْــُقــْرآِن الْـَكــرِيْـِم   -ِفــي   -َشَجَرة    -ــَر ـكِ ذُ   –ُمـبَـارََكـة   -َأنَا 

 
 .بِــغَــْرِســي   -َعــلَـْيـِه   -الـرَُّسـْوُل   -اهللُ   -َوَســلَّــَم   -َصـلَّـى   -َأْوَصى   -ثَـــَمــِري   -َوَأْكــِل  

 .............……………………….……………………… 

 

.............……………………….……………………… 

 

ــَعــِف  -اِْلَْخــَضــِر   .َجـِمـْيـل   –ِمْن   -يَـْعـلُــْوُه   -تَــاج    -رَْأِســي   -ِري ـَمـْنـظَ   -الـسَّ
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  الكلمة بنوع المد المناسب لها :  صلأ  

 
 

 

  (:   لِـــَمــاَذا   -     َمــا)  أداة االستفهام المناسبة   ضعأ 

  َأْخَضر؟ ثـَْوبًـــــــاَلِبَست َأْحََلم ................. -1
                    

  فَاِئَدة الـتَّـْمر؟ .......................-2
 

  ه صححأ الخطأ و عينأهذه كلمات كتبت بطريقة خاطئة :  

 ـَنــاءِ ـالــبَّ  زَِمــــَلتَـــَهـا َأُكـنُ  الْـسـَعــفِ  ُمــْمــتَـَدةُ   الكلمات 
 ............. ............. ............. ............. ............. التصحيح

 

 اْلَكِلَمْة َمَع ) ال( اْلَكِلَمةْ  اْلَكِلَمْة َمَع ) ال( اْلَكِلَمةْ 

 ........................ ِســــــََلُل ُ  ........................ ِصـــنَـــاَعــــــةٍ 

 ........................ ثِــــَمــــاُر ُ  ........................ نَــــْخـــــًَل 

 ........................ ِجـــــْســــمٍ  ........................ قَـــــِديْــــــًمـــــا 

 الياءمد  الواومد  مد اِللف

 ـنَـاَسـبَـةِ ـمُ  رُ ـُذو ُجـــ ـل  ـيَجــِمـ ـــــَذةُ ِذيلَـــ هُ ـو يَــــْعــــلُـــ الصِّــغَــارُ 
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  الجدول بما هو مطلوب  أكمل:  

 مة الكل
 جمع ال      مثنىال      

 

 ...................... ...................... َشــــَجـــــَرة  
 ...................... ...................... تِــــل ـــِمـــيـــَذة  
ـــتـَـــــبَــــــة    ...................... ...................... َمـــك 
ــــلَـــــة    ...................... ...................... نَــــخ 
 ...................... ...................... قَـــــاِرب  

 ما يلزم : غيرأ) ال ( َعـَلى ُكلِّ َكـِلـَمـًة مما يلي و   ُأد ِخل-  

    

 الكلمة بنوع المد المناسب لها :   صلأ

 
 

 

 ) ال(ال َكِلَمة  َمَع  ال َكِلَمة   ) ال(ال َكِلَمة  َمَع  ال َكِلَمة  

 ........................  ُ لُ ِســــــَل  ........................ ـة  ــــــاعَ ــنَ ــِصـ

ـــــًل   ........................ ثِــــَمــــاُر ُ  ........................ نَــــخ 

ــــم   ........................ ا ــــًمــــــِديـ ــــقَـ  ........................ ِجـــــس 

هُ ــلُــــع ــــيَـ الصِّــغَــارُ   ـنَـاَسـبَـةً ـمُ  اـُذو رً ــُجـ ـل  ـــي  ــمِ ـجَ  َذةُ ــــِذيـ ــلَـ ـو 

 الياءمد  الواومد  مد األلف



 

 -:رحلة حبة قمحتحليل كلمات درس 

 اسم الطالبة ...................................       

 الكلمات التالية: حللأ- 

 بخط جميل  مرات ثالثكتبها أقرأ الكلمات التالية ثم أ. 

 َســنَــابِــِلــي اءرَ ــض  ــخَ ـــال   يــــــاقِ رَ َأو   َســــاِقــــي يُـــغَـــِطــيــنِــي

………………....... ………………....... ………………....... ………………....... ………………....... 

………………....... ………………....... ………………....... ………………....... ………………....... 

………………....... ………………....... ………………....... ………………....... ………………....... 

                        

                              

 التركيب  التحليل الصوتي الكلمة

 ………………  ……………… ……………… ……………… اءرَ ـــــــف  ــــصَ 

 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ةـــمَ ــاعِ ــنَ 

 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… يـــــــــنِ رُ ذُ ــــب  ـــــيَ 

 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ادِ ــــــصَ ــــــــحَ ــــــال  

 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ازُ ـــــب  ــــــخَ ــــــــال  

 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… رَ ــــــيــــصِ ـــــتَ ـــــــلِ 



 

 من أنا ؟تحليل كلمات درس 

                          ة ...................................   ــــــ/اسم الطالب

 لى مقاطع صوتيةإ الكلمات التالية حللأ:- 

 بخط جميل  مرات ثالثكتبها أقرأ الكلمات التالية ثم أ. 

 ُمـــــبَــــــارََكــــــــــة   رَ ـــــــــــضَ ـــــــخ  ال َ  ال ــبِـــَنـــاءُ  نِــع ــــَمــــــــــــــة   ـــَقـــــَواِربُ ال ـــ
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

 

 التركيب التحليل الصوتي الكلمة
ــــــــبُـــــوع    ………………  ……………… ……………… ……………… ُأس 

 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… تـِـل ــِمـــيــَذة  

 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… َمــــع ـــــلُــــوَمـــــات  

 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… صِّــــغَـــــــارُ ــــال

 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… الـــــر ُســــــــــولُ 

ـــــاَل   ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… لُ الــــسِّ

 ………………  ……………… ……………… ……………… يَـــــــع ــــــــلُــــــــــوهُ 

 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… الـــــت ــــــــالِـــــــــي



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 مدرسة ..........................

 

 

   أوراق عمل               
 ب وسلوك (ا) آد                                 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 ول الدرس األ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               
 إلى مقاطع وحروف ثم أكتبها  الكلمات التالية أحلل:- 

 كتبها ثالث مراتأقرأ الكلمات التالية ثم أ. 

 ُهُدوء   َسالم   بِصحَّة   اءَوفَ  اْلبَ َقاءَ  آَدابَ 

………………....... ………………....... ………………....... ………………....... ………………..... ………………..... 

………………....... ………………....... ………………....... ………………....... ………………..... ………………..... 

………………....... ………………....... ………………....... ………………....... ………………..... ………………..... 

 

 

 

 

 

 التركيب التحليل الصوتي الكلمة
 ……………… ……… ……………… ……………… ………… …………… ةِ َمْدَرسَ الْ 

 ……………… ……… ……………… ……………… ………… …………… فَ َعِلَمتِ 

 ………………  ……………… ……………… ………… …………… َضة  رِيمَ 

 ……………… ……… ……………… ……………… ………… …………… ةُ مَ َعل  مُ الْ 

 ………………  ……………… ……………… ………… …………… ارَةِ يَ الز  

 ………………  ……………… ……………… ………… …………… زِمَ تَ نَ لْ 

 ……………   ……………… ………… …………… اءِ فَ ش  ال



 عن األسئلة التالية: أقرأ الفقرة التالية ثم أجب 

َها. فَ َعِلَمْت َأن ََّها َمرْيَضُةُ  ِفيَمْدَرَسِة؛ َفَسأََلِت الْ اُء َعِن الْ اَبْت َوفَ غَ   اْلَمْنِزِل. ُمَعل َمُة َعن ْ
 ء، َفَمْن ِمْنُكنَّ َتْسَتِطيُع ُمَرافَ َقتي ؟اَهَذا اْلَمسَ  -اللُ ِإْن َشاَء -اْلُمَعل َمُة: َسَأُزوُر َوفَاَء 

 ْسَتاَذُة، ُكلَُّنا نُرِيُد ُمَرافَ َقَتك.ا أُ يَ  َجِميَلة   َذاُت: ِفْكَرة  ِميَ لْ ت   ال
َنا َأْن نَ ْلَتِزَم آَداَب الزَّيارَِة، َفَمْن تُ  َر يَارَِة َأْن ُنْخبِ ز  ال ابِ آدَ : ِمْن د  ِهنْ  ا بَها ؟ُرنَ ذَك  اْلُمَعلََّمة: َعَلي ْ

 يارَِة.َد الز  َنا في زِيَارَتَِها، َوَمْوعِ تِ بَرْغبَ  َوفَاءَ 
 ء .و ُهدُ : َأْن نَ ْقَرَع اْلَباَب بِ َشْهد  

  .وفِ يُ لضُّ لِ  ُمَعد  َمَكاِن الْ َم، ثُمَّ َنْجِلَس في الْ اِطَمُة: َأْن ُنَسل  فَ 
  كاملة مع جذر السؤال  وأكتبها أقرأُ السؤال جيدًّا ثم أبحث عن اإلجابة :  

  ؟ غاَبْت َوفاُء َعْن الَمْدَرَسِة  ِلَماَذا -1
…...................................................................................................................................................................................................................................... 
  ؟ قْ تَ َرَحْتها الُمَعلََّمُة َعلى التلميذاتِ الِفْكَرُة التي ا َما - 2
…...................................................................................................................................................................................................................................... 
 ؟  طََلَبِت الُمَعلََّمُة ِمن تِلميذاتِها َأْن يَ َتذَكَّْرنَ  اذام - 3
…..................................................................................................................................................................................................................................... 
  : بها  وأستخرج من النص  كلمات ة على درس ) آداب الزيارة (  أفتح  كتاب المدرس-2
 

 ) الم قمرية( 
 وتاء مفتوحة

 ) الم شمسية( 
 تنوين بالكسر مد بالواو مد بالياء مد باأللف وتاءمربوطة

………………....... ………………....... ………………....... ………………....... ………………....... ………………....... 

 

 



  أضع ( عالمة  :أمام المعنى الصحيح للكلمة ) = 
 معناها           

 الكلمة
 يبرِ قَ الْ  ضرَ مَ الْ  الُ وَ زَ  َنْطُرقُ  تَ َعاَفتْ 

     َرعُ نَ قْ 

     تْ ُشِفيَ 

     اْلَعاِجل

     َفاءالش  

 

  َِها:َأص  × ُل الِعبارََة ِبِضد 
   

 

 

  خريطة المفردة التالية  أكمل :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...............................................................................................:الْ َكِلَم ُة ِفي ُجْملَ ة  

 .................. : ِض دَُّها

 ُمَراِدفُ َها:............... اْنَص َرفَ  : ..................نَ ْوُعَها

 ِف ْك َرة  َجِميَلة  
 

 ِف ْك َرة  َج ي  َدة  
 َرة  َقب يَحة  ِفكْ  

 َقــبــيــــَحــــة

 



  لخطأ في الكلمات التالية ثم أصححه اأعين   : 

ْلِمَذاة َغابَةْ  الكلمات    الضُُّيف الب ََّقاء الت  

 .......……………… .......……………… .......……………… .......……………… التصحيح

 

 : أقرأ الكلمات التالية قراءة صحيحة ، ثم أضعها في المكان المناسب في الجدول  

 اتُ رَ الزَّائِ    -الز يَارَِة     -َمةُ ُمَعل  الْ      -اِجلِ عَ الْ 

 كلمات بها ) ال ( قمرية كلمات بها ) ال ( شمسية

………………....... ………………....... 

………………....... ………………....... 

  الجمل اآلتية بالكلمات المناسبة  : أكمل  
 

  َعِن  اْلَمْدَرَسِة......................... َغاَبتْ  -1
 ................. َهَذا   -   اللُ  ..............َسَأُزوُر َوَفاَء إنْ  -2
 ................ . يلَ َواَل ُنطِ ، ....................  اَلْت  َأَمُل : َأْن َنْدُعَو َلَهاقَ  -3

  كلمة :   أرتب الحروف التالية ألكون 
 

  

 

 

 

 

 غ ة ب ر

 ل ي ق ل



  سبب االختالف   أذكر و دائرة حول الكلمة المختلفة  أضع : 
 
 

 

 

 

 

   السؤال بوضع أداة استفهام مناسبة أكمل : 
           غاَبْت َوفاُء َعْن الَمْدَرَسِة ؟................................... -1

  عادْت وفاُء إلى َمْدرسِتها ؟..................................   -2

 ؟   ةِ ارَ يَ الز   ابُ آدَ   ..................................-3 

 

 الفراغ بالكلمة المناسبة أكمل   : 
 

 

 ................................................................................ الزَّيَارَِة َأْن ُنْخبَر َوفَاءَ ِمْن آداِب -1

 ................................................................................ِمْن آداِب الزَّيَارَِة َأْن نَ ْقَرَع اْلَبابَ -2

الزَّيَارَِة َأْن ُنَسل َم، ثُمَّ َنْجِلَس في اْلَمَكاِن  ِمْن آدابِ -3
 ................................................................................اْلُمَعد  

 ل .لْلَمرِيض بِالش َفاء اْلَعاجِ ...........................ِمْن آداِب الزَّيَارَِة َأنْ -4

 اَدْت إلى َمْدَرَسِتها بِصحَّة  َوَسالم.اُء، َوعَ َوفَ ..............................َوبَ ْعَد أَيَّام  -5
 

 

 نَ ْدُع و ُشِفَيتْ  ِبَمْوِعد الز يَارَة ِللضُُّيوفِ  ُهُدْوء  بِ 

 َح   ْم   َراء
 َش  ْي  َم اء
 َص  ْح  َراء
 ِف   ْك  َرة  

 

 بَ  ابُ  هُ 
 الل

 بَ  َق  اء
 ب ِ  هِ 
 

 َم رِيْ َض ة  
 َم ْدَرَس  ة  
 ِص   حَّ  ة  
  فَ اِط َمة  

 

 ال زَّائِ  َراتُ 
 َس أَلَ تْ 
 الْ ُمَعل َمةُ 

 الت  ْلِمي َذاتِ 
 



 اْلِفْكَرُة َجِميَلُة ُ 

  اإلجابة الصحيحة من بين األقواس:أختار  

 اْلُمْسَتْشَفى (  –اْلَمْدَرَسِة   -   َمْنِزلِ )  الْ   ..........  ية  فِ َأنَّ َوفاء َمرْيضَ ةُ مَ ل  عَ مُ َمْت الْ َعلِ  -1

 الظُّْهر  (  –الصََّباح   -   َمَساء)  الْ  .............     ِفي َوفَاء ْلِميَذاتالت   وَ ُة مَ ل  عَ مُ زَارْت الْ  -2
 الطََّعام  (  –الز يَارة   -   )  االْسِتْئَذان  ..................آدابِعْند زِيَارَة اْلَمرِيض نَ ْلَتِزم ب -3
 ( بِاْلَغَضب  –  بِالسََّعاَدة  -   بِاْلُحْزن)     .   .................  رِعْنَد زِيَارَة اْلَمرِيض َنْشعُ  -4
 (َجِميَلة    –ُأْسَتاَذة      -   )  اْلبَ َقاء ..........   يَ الَِّتي تَ ْنَتِهي بِأَِلف َمْمُدوَدة  هِ  اْلَكِلَمة -5

   الجملة باستخدام )إنَّ(   : أؤكد  
 

 
 

 

 

 

 ُكلَّ َكِلَمة  بِأَنْ َواِع الت َّْنوِيِن :  ثُمَّ أكتب  اِت التَّالَِيَة ،اْلَكِلمَ  أقرأ  

 

 .............................. .............................. .............................. َأيَّام

 .............................. ........................... .............................. ُأْسَتاَذة

 .............................. .............................. .............................. َقِليل

 .............................. .............................. .............................. َمَساء

 

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

 اْلَوَطُن َغال  

 ِإنَّ 



 أربع  ( كلمات تنتهي كل كلمة ) بألف ممدودة (  : أكتب (   

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

 

 بالكلمة الملونة: أرتب اْلَكِلَماِت اآلتِيَة ألكون ُجْمَلًة ُمِفيَدًة مبتدئًا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     
  

       الز ي ارَةِ  -آَداَب    -َأْن   -ِبُهدْوء    -  ِمنْ    -نَ ْق َرَع  -اْلَباَب  

 
 ال  ز يَ ارَِة       -آَداَب    -َأْن   -الْ بَ َقاءَ   -  ِم نْ    -نُ ِط ي َل     -ال    

 ؟    -َمْدرسِتها          -     فَ  يْ  كَ    -إلى        -وفاُء      -عادْت      

 ِفي  -َوفَاَء      -َمُة  ُمَعل  الْ    -َأنَّ    -َعِلَمْت       -   َمرْيَضة -َمْنِزِل  الْ 
..............................................................................................................................................................……………………….……………………

. 

ْلِمَيَذاتُ    -يَا       -َجِميَلُةُ    -َأْسَتاَذُة       -قَاَلِت     ِفْكَرة      -  الت  

 نَ ْلتَ زَِم           - َع َلْي نَ ا -آَداَب     -الز ي ارَِة         -َأْن 

..............................................................................................................................................................……………………….……………………

. 

..............................................................................................................................................................……………………….………………………. 

..............................................................................................................................................................……………………….………………………. 

..............................................................................................................................................................……………………….………………………. 

..............................................................................................................................................................……………………….………………………. 
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  -ة :من درس آداب الزيار  أستخدم  خريطة المفاهيم وألخص  ما تعلمته 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة التالية : بألوانك الجميلة لون  
 
 
 
 
 
 

 

 آَداُب 
 ال ز يَ ارَةِ 



 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 ..........................مدرسة 

 

 

 أوراق عمل الوحدة الخامسة                                                                 

 ) آداب وسلوك (                                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 الدرس الثاني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 إلى مقاطع صوتية وحروف ثم أكتبها  الكلمات التالية أحلل:- 

 كتبها ثالث مرات.أقرأ الكلمات التالية ثم أ 

ََذى  رََأى  إ َماَطة   اَمة  مَ ق  ال   ايد  بَع   َفر عَ ال    اْل 
………………...... ………………....... ………………....... ………………....... ………………....... ………………..... 

………………...... ………………....... ………………....... ………………....... ………………....... ………………..... 

………………...... ………………....... ………………....... ………………....... ………………....... ………………..... 

 

 

 

 التركيب التحليل الصوتي الكلمة
َر ض    ………………  …………… ………… …………… اْل 

 ………………  …………… ………… ………… ق  ر يالط  

اَلم  ال     ……………… …………… ………… ………… …………… س 

 ……………… …………… …………… ………… …………… ان ه  َمكَ 

َزح  يَ تَ زَ   ……………… …………… ………… ………… …………… ح 

 ……………… …………… …………… ………… …………… ان  َتَظرَ 

 ……………… …………… …………… ………… …………… اَفة  الن ظَ 

 مل ع أوراق



 عن اْلسئلة التالية: أقرأ الفقرة التالية ثم أجيب 

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

رض.ى َعلَ ، فَ َرَأى فَ ر َع َشَجَرٍة م ل ق  حي  لى َمل َعب  ال  َخَرَج َأي َمن  إ    ى اْل 
 ؟ اا ه نَ َأي َمن : َمن  َوَضَع َهذَ قَاَل  

ذ  َسأ ز يل ه    ا .ه ذَ ب   ىس الم  ال يَ ر ضَ ال      . الن اسَ  يَ َحت ى ال ي  ؤ 
َزح  م  َلك ن  ال  ، اَوَل اَوَل َوحَ حَ    . ان ه  َمكَ  ن  َفر َع َلم  يَ تَ َزح 

  اَعَدت ه .وَم َأَحٍد ل م سَ ان  َتَظَر ق د  
 . م ق بال  ر ا ام  يَقه  ثَ ا رََأى َصد  َح َأي َمن  ع ن َدمَ َفر  
َعل  يَ ا ت َ اذَ : مَ ام ر  ثَ   ؟ ا َأي َمن  ف 

  : أقرأ  السؤال جيدًّا ثم أبحث عن الجابة وأكتبها  كاملة مع جذر السؤال 

  ؟  ااَن  أَي َمن   م تَ َوج ه  كَ     َأي نَ  ىلَ إ   -1

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

 ؟رََأى  َأي َمن   ف ي  َطريق ه     َماَذا – 2

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

 ساَعَد  َأي َمَن  في  َرف ع   اْلذى َعن  ا لط ريق   ؟َمن    - 3

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

 ما يلي كلمات بها  من النص ستخرجأ على درس إماطة اْلذى ثم المدرسة  أفتح كتاب: 

) الم شمسية( وتاء  
 مربوطة

وتاء ) الم قمرية(  
 مربوطة

  بالفتحتنوين  مد بالواو مد بالياء مد باْللف

………………....... ………………....... ………………..... ……………….. …………....... ………………....... 

 

 



 = ( أمام المعنى الصحيح للكلمة:  عالمة ) أضع   
 

 معناها 
 الكلمة

  ك  ر  يَ َتحَ  اَْلَذىإزاَلة    يَ ث ب ت   اَْلَذىتَ ر ك  

     إماطَة  اَْلَذى

َزح        يَ تَ َزح 

 

 :َها د   × َأص ل  الع بارََة ب ض 
   

 

 

 

 

 خريطة المفردة التالية  أكمل:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َل ٍة   .....................................................:ال  َك ل  َم ة  ف ي ج  م 

َها دُّ  :..................  ض 

ع َها  أ ز ي  ل ..................: نَ و 
:.............َهام َراد ف   

.. 

ب ال    م ق 
 

ب ر ام    د 
 
 اقَاد م  
 



 الكلمات التالية ثم أصححه الخطأ في  أعين   : 

 أَن  َتظ َر  ثَام ر ن ب ة   َعَرَبت الكلمات 
 .......……………… .......……………… .......……………… .......……………… التصحيح

 

  ثم أضعها في المكان المناسب في الجدول :أ الكلمات التالية قراءة صحيحة أقر  

اَلم     -الن اس      -النظَاَفة       - ي   حَ ال    ال  س 
 كلمات بها ) ال ( قمرية كلمات بها ) ال ( شمسية

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

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

 الجمل اآلتية بالكلمات المناسبة   أكمل:  
  ..............ى ى َعلَ م ل ق  ............... رََأى َأي َمن  فَ ر َع  -1
ز حَ   ن  أَ   اَوَل َأي َمن  حَ  -2   ...............ن الش َجَرة   م   فَ ر َع   ي  َزح 
َره مَ ر  َو ثام   َأي َمن  .............. -3 َمال َسي    ...................َعب  ا إ َلى َمل  َو َأك 

  كلمة   أرتب الحروف التالية ْلكون : 

  

 

 

  

 

 

 إ ط ا م ة

 ذ ى ل أ ا

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

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



 سبب االختالف    أذكرو دائرة حول الكلمة المختلفة  أضع : 
 

 

 

 

 

 

 

 السؤال بوضع أداة استفهام مناسبة : أكمل 
 
َعَل ع ن َدما نرى َأذ ى في الط ر يق  ب  َعلي نا َأن  ن َ ......... َيج   -1  ؟ ف 

                    
 اَمة  ؟مَ ق  ............... رََفَع الَفر َع إلى َعَربَة  ال   -2
 

 

 

 الفراغ بالكلمة المناسبة   :  أكمل -12
 

 

 د ين  الن ظَاَفة. ........................ إن  -1

.................  ، َحت ى َصارَ  ال َفر عَ  َشد  أَي َمن  َو ثَام ر   -2  َعن  الط ريق 

 .....................  َفرَح أَي َمن  ع ن َدَما رََأى َصديَقه  ثَام ر ا -3

  

 

ا  م  ق  ب  ال   المَ  ال  س   بَع  يد 

ابَع     يد 
 ر اثَ ام  

ب  ال    م ق 
 َذاء  إ ي 

 

 م َساَعَدت ه  
 ب ه  

 َمَكانَه  
 َه ذ ه  
 

 َشد  
 َشَجَرة  
 َع َربَةٍ 
 إ َماطَ ة  

 

ََذى  اْل 
َر ضَ   اْل 
 الط  ر يقَ 
 ال  َف ر عَ 



 

 الجابة الصحيحة من بين اْلقواس: أختار  
ع  -1 َرة)       .........  َكل َمة  )  َشَجَرٍة  (  َجم   ( َشَجَرتَان  –  ارجَ ش  أَ  -   ش َجي  

ر  (  –الص َباح   -)  ال َمَساء        .......   رََأى أَي َمن فَ ر َع الش َجَرة ف ي -2  الظُّه 

َهام  -   َنه ي  )      ............ ا ه َنا ؟ أسلوبَمن  َوَضَع َهذَ -3 ت ف   (  اءن دَ   –  اس 

 ( َسأََلت    –َصَدَقة     -   َمَكانَه  )  :   ه يَ  (بهاء مربوطة ال َكل َمة ال ت ي تَ ن َته ي ) -4

د وَدة ) ال َكل َمة ال ت ي تَ ن َته ي -5 َياء  ):  ه يَ (  ب أَل ف َمم   ( رأى   – َعَربَة     -   َأش 
  الجملة باستخدام )إن (   : أؤكد  -14

 

 

 

 

 

 ك ل  َكل َمٍة ب أَن  َواع  الت  ن و ين  :  ات  الت ال َيَة ، ث م  أكتب ال َكل مَ  أقرأ 

 تنوين الفتح  تنوين الكسر  تنوين الضم  الكلمة 
 ................. ................. ................. َصد يق

 ................. ................. ................. َمل َعب

 ................. ................. ................. َعام ل

َياه  ................. ................. ................. م 

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

 .ي َعَمَله  بَأمانَةٍ ظاَفة  ي  َؤد  الن   ام ل  عَ  َصَدَقة  اَْلذى َعن  الط ريق   إزالة  



  عن الصورة بجملة مفيدة  أعبر:   
............................................................................................ 

 باالسم الممدود المناسب له : )الفعل(   صلأ  

 

 

 

 

 

 َلة  م ف يَدة  مبتدئ ا   بالكلمة الملونة: أرتب ال َكل َمات  اآلت يَة ْلكون  ج م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُأْدِخُل ) ال ( َعَلى ُكلِّ َكِلَمًة ُثمَّ أَْقَرُأ َوأكتب : -19

 ي  ع ط ي يَ ت ق ي يَ ر َتق ي ي  ر ض ي ي  ه د ي

َداء   ار ت َقاء    ات  َقاء   إ ع طَاء   إ ر َضاء   إ ه 

ذ يَ     -َحت ى    الَ قَ   -الن اَس    -ال   -َسأ ز يل ه   -َأي َمن  :          -ي  ؤ 
...................................................................................................................................

………………………............................………………………. 

 

 .م ق بال   -ثَام ر ا   -رََأى    -َأي َمن      -ع ن َدَما  -َصد يَقه     -َفر َح 

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

………………………............................………………………. 

 

ر ض  -فَ ر َع   -َعلَ ى   -رََأى   -م  ل  ق ى   -أَي  َم ن    -َشَج َرٍة   اْل 
...............................................................................................

...............................................................………………………

.…… 
 

َتد ي   -َوَسل َم   َعَلي ه       -َصل ى   -اهلل    -بالر س ول    -َأنَا    -م َحم دٍ  -اق  

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

  َوَضعَ   -َهَذا     -َمن     -َأي َمن  :        -ه َنا  ؟       -   َقالَ    

 ......................................................................................................................................................……........

………………….………………………. 



 

 

 ه من درس إماطة اْلذى من الطريق:تما تعلم أستخدم خريطة المفاهيم وألخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التاليةالصورة  الجميلة لون بألوانك:  

 

 

 

 

 

 

 ال َكل َمة  َمَع ) ال( ال َكل َمة   ال َكل َمة  َمَع ) ال( ال َكل َمة  
اَلم    ........................ َنظَاَفةٍ  ........................ إ س 

 ........................ َشَجَرة   ........................ َمَكان ا

 ........................ فَ ر ع ا ........................ َطر يق ا

 إماطة اْلذى
 عن الطريق  

 : أدخل ) ال ( على الكلمات التالية وأغير ما يلزم- 


