
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

1/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/1arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/1arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade1                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/1
https://www.almanahj.com/sa/1arabic
https://www.almanahj.com/sa/1arabic
https://www.almanahj.com/sa/1arabic1
https://www.almanahj.com/sa/1arabic1
https://www.almanahj.com/sa/grade1
https://www.almanahj.com/sa/grade1
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


اأ َ اِإبَ َن  ََةَِنَ ِديم ََِفيُشَِعيأ َُم،َِهير  َ،َة َُجد  االس  اُءَم  ٌَََةَيَ فَِص 
اَوَ  ام َل  َاَوَ ٌلَِميجَ ُئَطَِالش  اََجَُو  َ.ةٌَيَ لَِع 
اأ َ َأََُن   .ََِتينَ ِديم ََِحب 
  



اأ َ اَن  اأ بَ َةَِنَ ِديم ََِفيَُشَِعيأ ٌََقَرَِط  اِفيَةٌَنَ ِديم ََيَ َِهوَ َ،ه  ََه  َةٌَعَ ِبيط 
َوَ َةٌَلَ ِميجَ  و  وَ تَ ُمََرٌَُيوُطَوَ َةٌَرَ طَِعَ َرٌَُهوزَُوَ ٌَفَِطيلَ َج  نَ وَ َ،ةٌَعَ ن  َُلَزَِي 
اِفي َم ََه  َََ.رٌَِزيغَ َرٌَط 



اأ َ يَ زََُن  كَ َِتينَ ِديم َوَ َرٌَه  رَ ُمَالَ َةَُم  اهَ وَ َةَُم َك  ازََِِخيأ ََذ  ذ ََ.دٌَي  َُبَهَ ن 
ىإَِ َالَ َل  س  احَ الَ َدَِِجَم  لَ نَُلََِمَِر  وَ َفَ ُطونَ وَ َيَ َص  َح  عَ الَ َل  َةَِبَ ك 
َوَ  اَب َرَ ن ش  م ََءَ م  َََ.مَ زَ ز 



اأ َ اِوجَ َِتيُأخَ َِذهَ هَ وَ ُك،َُبوتَ َِتينَ ِديم َوَ ٌدَِليوَ َن  اد َِعنَ .َنَُد  َن 
زَ  اَةٌَعَ رَ م  زَ ةٌَعَ ِسَو  اَِفيُعَرَ ،َن  افَ ه  َكَِو  َوَ ه  ض  اخ  ار  َ.ًَراُهوزَُوَ َتَ و 



اأ َ االرَ َِتينَ ِديم َوَ َدَُُجونََُن  اِإنَ َُضَي  اَه  َبََِةَُمَ ِصَع  َََِتينَ ِديم ََ،ِديل 
اِفيَ،ةٌَلَ ِميجَ  اأ بَ وَ َرٌَوُسَُجََه  اَجٌَر  ام َوَ َةٌَيَ لَِع  ام َوَ َُدَِجَس  ََََََرَُِجَت 
َََ.َةٌَرَ يبَِكَ 



اأ َ يَ َن  اش  اَِتينَ ِديم َوَ َءَُم  م  َأََُمَُالد  َلَِأ جَ َأ نَ َِحب  اَل ىعَ َس  ََََئَِطَِش 
حَ الَ  اأَُوَ َ،رَِب  مَ َقَ ُروُشََد َهَِش  م ََل ىعَ َمَ ُسَأ رَ وَ َِسَالش  اقَ َلَِالر  ََََبَ رَِو 
اِشَ َََ.ةًَِعيَ ر 


