
 

 

 

 أول م :الصف                                  نصوص اللغة العربية المــادة:

 هـ14التاريخ:      /     /            قبس من القرآن الكريمأالموضـوع:  

 ورقة عمل                  ..............................................:  االسـم

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة : 

 

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن

استبدل بالكلمة الملونة في الجمل الثالث التالية ما يناسبها من  -1

 المقابلة :الكلمات 

 ة على وجود هند في مكة المكرمة مضت ِحج   -أ

 ة برائته قدم المتهم ُحج   -ب

 ة كاملة أدت هند َحج   -ت

 

 كيف كان حال المرأتين عندما ورد موسى ماء مدين ؟ -2

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

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

 سنة 

 برهان 

فريضة 

 الحج 

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

. 

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

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

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


           

 

 أول م :الصف لغة عربية                         المــادة:

     /التاريخ:      اإلسالم وقيمة النفس البشرية      الموضـوع:  
 هـ14     /

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة : 

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن

 اختار المعنى المناسب للكلمات التالية : 

 رآه مكروها (  -  رآه حالال –استحساء ) رآه محرما  -1

 إصالح ( –إحياء   -إزهاق ) قتل  -2

 أهل الدار (  –أهل العهد  –أهل الذمة ) أهل البلد  -3

 أجيب عن األسئلة التالية من خالل فهم النص : 

 هللا اكبرلم كانت نفس اإلنسان عظيمة عند  -1

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

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

 ما عذاب المسلمين الملتقيين بسيفيهما  -2

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

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

 

 



 هـ14     /    التاريخ:      /                     لغة عربية أول م المــادة:

  النص الشعري من أخالق الرسول الموضـوع:  

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ14التاريخ:      /     /                   لغة عربية أول متوسط المــادة:

                حدتي والمطر الموضـوع:  

 عليه وسلمذكر بعض فضائل النبي صلى هللا  االمهارة : 

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن

                                                                    

 يا من له األخالق ما تهوى العال      منها وما يتعشق الكبراء               

 

 قائل النص هو : .........................................................

  من إنتاجه : ..............................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أضع  دائرة حول رقم اإلجابة الصحية :

 رحمة الرسول عليه الصالة والسالم  -1

 شمائل الرسول عليه الصالة والسالم وأخالقه  -2

 شمائل صحابة الرسول عليه الصالة والسالم  -3

 غزوات الرسول صلى هللا عليه والسالم  -4

 

 

أكمل الفراغات التالية من خالل 

 حفظ النص :

 فإذا عفوت فقادر ومقتدر 

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



 ملعورقة                     ..............................................:  االسـم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 من خالل قراءة النص أمأل الخريطة المعرفية التالية 

 

 

 

 

 

لغة المــادة:
 هـ14التاريخ:      /     /      عربية أول متوسط              

   محمد خاتم المرسلين               الموضـوع:  

 المهارة : 

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن



 ملعورقة                     ..............................................:  االسـم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أصل الكلمات في العمود ) أ( بما يناسبها في العمود ) ب (

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 هـ14التاريخ:      /     /     لغة عربية اول                     المــادة:

            وصارت السماء قريبة الموضـوع:  

 ورقة عمل                  ..............................................:  االسـم

 

 المهارة : 

 المهارة : 

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن

          ( ب )                                 (أ  )                

 

 

 

 

 

 

 

 كيف كان صلى هللا عليه وسلم يؤدب أصحابه :

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

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

 الوثنية

 الوغى 

 أف 

 الرباعية 

 حمرة 

 تفرش 

 طائر من العصافير 

 عبادة األصنام 

 ترفرف بجناحيها 

السن التي بين 

 الثنية والناب 

 الحرارة الشديدة 

 أتضجر 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 هـ14التاريخ:      /     /     لغة عربية اول                     المــادة:

             النص الشعري ) كيف لم نحزن ؟ (الموضـوع:  

 ورقة عمل                  ..............................................:  االسـم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن

 أجيب عما هو مطلوب : 

 غامضة : ...................................مرادف  -1

 مرادف تنزوي : .............................................. -2

 ضد يشيد :................................................... -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أجيب عن األسئلة التالية:

 اذكر الحدث الذي دهش منه محمد البتاني  ؟  -1

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

 ما حلم البتاني ؟ وكيف تحقق ؟ -2

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

 ما التساؤل الذي شغل فكر البتاني ؟  -3

4-  

 

 

 المهارة : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لغة عربية أول المــادة:
 هـ14التاريخ:      /     /      متوسط                            

   أم سلمة               الموضـوع:  

 ورقة عمل                    ..............................................:  االسـم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن

 .................................................من قائل النص التالي :

 عظيم في مقامك والرحيل         ألن لديك ميراث الرسول 

 من مؤلفاته : .................................................................

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

 .................................................................مناسبة النص  : 

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

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

 هـ 1420عام للملكة العربية السسعودية حتى عام ما اسم المفتي ال

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

 .................: ..............................غرض الشاعر من هذه القصيدة هو 

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

 

 المهارة : 



 من خالل قراءة النص أمأل الخريطة المعرفية التالية

  

 

 

 

 

 

لغة المــادة:
 هـ14التاريخ:      /     /      عربية أول متوسط              

   محمد خاتم المرسلين               الموضـوع:  

 ورقة عمل                    ..............................................:  االسـم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن

 المهارة : 



 أصل الكلمات في العمود ) أ( بما يناسبها في العمود ) ب (

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 هـ14التاريخ:      /     /     لغة عربية اول                     المــادة:

   وصارت السماء قريبة          الموضـوع:  

 ورقة عمل                  ..............................................:  االسـم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 المهارة : 

 أجيب عما هو مطلوب : 

 مرادف غامضة : ................................... -5

 مرادف تنزوي : .............................................. -6

 ضد يشيد :................................................... -7

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن

          ( ب )                                 (أ  )                

 

 

 

 

 

 

 

 كيف كان صلى هللا عليه وسلم يؤدب أصحابه :

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

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

 الوثنية

 الوغى 

 أف 

 الرباعية 

 حمرة 

 تفرش 

 طائر من العصافير 

 عبادة األصنام 

 ترفرف بجناحيها 

السن التي بين 

 الثنية والناب 

 الحرارة الشديدة 

 أتضجر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 هـ14التاريخ:      /     /     لغة عربية اول                     المــادة:

   النص الشعري ) كيف لم نحزن ؟ (          الموضـوع:  

 ورقة عمل                  ..............................................:  االسـم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن

 المهارة : 

 من قائل النص التالي :.................................................

 عظيم في مقامك والرحيل         ألن لديك ميراث الرسول 

 من مؤلفاته : .................................................................

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لغة عربية أول المــادة:
 هـ14التاريخ:      /     /      متوسط                            

   أم سلمة               الموضـوع:  

 ورقة عمل                    ..............................................:  االسـم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 من خالل قراءة النص أمأل الخريطة المعرفية التالية

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن

 المهارة : 



  

 

 

 

 

 

لغة المــادة:
 هـ14التاريخ:      /     /      عربية أول متوسط              

   األفعال تسبق األقوال                الموضـوع:  

 ورقة عمل                    ..............................................:  االسـم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أصل الكلمات في العمود ) أ( بما يناسبها في العمود ) ب (

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن

 المهارة : 

          ( ب )                                 (أ  )                

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 هـ14التاريخ:      /     /     لغة عربية اول                     المــادة:

 بئر الدمام الموضـوع:  

 ورقة عمل                  ..............................................:  االسـم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 المهارة : 

 أجيب عما هو مطلوب : 

 الحلم  : ...................................مرادف  -9

 مرادف الدفين  : .............................................. -10

 ضد مفسدة  :................................................... -11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن

 التأهيل 

 المحجة 

  المنهاج 

 الطريق المستقيم 

 التنظيم الجيد 

 الطريق الواضح 

 االعداد الجيد 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 هـ14التاريخ:      /     /     لغة عربية اول                     المــادة:

   (           من أجل عينيك يا وطني النص الشعري ) الموضـوع:  

 ورقة عمل                  ..............................................:  االسـم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن

 المهارة : 

 من قائل النص التالي :.................................................

  توهج الشعر في عينيك وطني      يصوغه الحق في روحي وفي بدني 

 من مؤلفاته : .................................................................

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لغة عربية أول المــادة:
 هـ14التاريخ:      /     /      متوسط                            

                  الرس الموضـوع:  

 ورقة عمل                    ..............................................:  االسـم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 من خالل قراءة النص أمأل الخريطة المعرفية التالية

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن

 المهارة : 



  

 

 

 

            

                                                                  

 
معلم  :   مالحظات ال

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

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

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

ر :   ي األم مالحظات ول

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

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

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

 

 أتقن                 لم يتقن


