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 ا  

 ول اا  ا دة ا – ما راا ا  

    

  تاء مربوطة  تاء مبسوطة

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

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

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

    

    

    

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

    
  ط ر ا ق   ل غ ا ز 

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

 كوخ� سمٍك 

نضيف ألف� للحرف يف حال تنوين 

و يف حال التاء ) باسم�  –باسم ( الفتح 

المربوطة نضع التنوين فوق التاء دون 

 )مدرسًة  –مدرسة (  �إضافة ألف

 

 َرضیع َبْرغوث

إعداد) الفصل الدراسي الثاني(األساسي  للصف األول اللغة العربیةأوراق عمل في مادة 

ا–  ا اروس  اول 

١  ( ول اا  ا دة ا 

 :أصنف الكلمات بحسب المطلوب

    

تاء مبسوطة  تنوین كسر  تنوین ضم

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

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

  :أضیف التنوین للكلمات

 ضمتنوين  تنوين كسر تنوين فتح

 َضباُب ُ َضباٍب 

  

  

  

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

  :المناسبةو  الكلمة

    

    

    

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

  :أرتب الحروف و أكتب الكلمة بحسب الصورة

    

  ف د ض ع   ك ي د 

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

  ُباسُم  نبات

 كوخ ُجرذان

أوراق عمل في مادة  - كراسة الطالب المتمیز

 

 ر  ١( ور
  

 أصنف الكلمات بحسب المطلوب

  

 

  تنوین فتح

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

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

 أضیف التنوین للكلمات

تنوين فتح الكلمة

 َضباب� ضباب .١

  ُغْرفة .٢

  مطار .٣

  ُمعاذ .٤

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

  الكلمةالصورة أصل بین

  

  

  

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

 أرتب الحروف و أكتب الكلمة بحسب الصورة

  

  ة ُذ رَ 

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

 ُكرة

 فطور
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 ا  

 ول اا  ا دة ا – ما راا ا  

 ـة -ة  ك -كـ 

 ....ِمْكنََسـ مال....

 ....ُمنير ....ِشبا

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

  ))ضو  -

  
    

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

 مريًض 

 جميَل 

 باِب 

 جحره

 َكتـَبـَْت 

 علبة 

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

 س ا بـ و طـ ـةِ  َنـ
  

 

 ر....ـُح  ِمل.....

إعداد) الفصل الدراسي الثاني(األساسي  للصف األول اللغة العربیةأوراق عمل في مادة 

ا–  ا اروس  اول 

٢  ( ول اا  ا دة ا 

 :أكمل الكلمة بالحرف الناقص

 ضــ –ض  ذ ـغ -ـغـ  -

 ....ِريا ة....نافِــ ْرَفة....

 َرب....ِمــ راع.... ير....

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

-ذو    -طا   -ـغیـ    -كا  ((  :أكمل الكلمة بالمقطع المناسب

    
    

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

  :تحتوي المطلوب الكلمة

 مريُض ُ مريُض 

 جميالً  جميلٍ 

 باًب  باٍب 

 قالت فتاة

 كرة مدرسة

 ذرة ُوجوه

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

  :أركب حروف الكلمة و أقرأ الجملة المكونة من الكلمات

  ـي فــ ُر ُ ذِ   ْنـ
  

 يـ  د مـ
  

   

  

 ِرق..... ف.....رَ 

أوراق عمل في مادة  - كراسة الطالب المتمیز

 

 ر  ٢( ور
  

 أكمل الكلمة بالحرف الناقص

-غ  -غـ  ط

.... بيَبة....

....َصــ رة....ِمْسـ

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

 أكمل الكلمة بالمقطع المناسب

  
  

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

 الكلمة حول دائرة أضع

 تنوين ضم )١
  

 تنوين فتح )٢
  

 تنوين كسر )٣
  

 تاء مبسوطة )٤
  

 تاء مربوطة متصلة )٥
  

 تاء مربوطة منفصلة )٦

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

 أركب حروف الكلمة و أقرأ الجملة المكونة من الكلمات

 نُ  ُكـ ْسـ َيــ
  

 ُمـ
  

 

 

 ر.....ُجـ


