
 2021-2020 ش.يوسف

 الوادي- مدرسة حً القدد:          االسم و اللقب

- 03 الوادي –المقاطعة التربوٌة :  األولى ابتدائً أ   الفوج: القسم

 01رقم واجب منزلً 

 اللغة العربٌة:أوال

:أربط كل صورة بالكلمة المناسبة -1

ابٌب  ارٌب   بَب بٌّب   دَب ةٌب   دُد ةٌب   تُدفَّفاحَب سَب رَب دْد  مَب

:كتابة -2

●●●●●
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 2021-2020 ش.يوسف

 الوادي- مدرسة حً القدد:          االسم و اللقب

- 03 الوادي –المقاطعة التربوٌة :  األولى ابتدائً أ   الفوج: القسم

 02رقم واجب منزلً 

 اللغة العربٌة:أوال

بِطْر ُ  َّل  -1 :الْرُمَناِسَبةِ  ُصوَرٍة بِالْرَ لَِمِة أرْر

 َشَجَرة  َحَماَمة  َ اتِ ٌم   َجَم ٌم   أََسدٌم   َ لَمٌم 

َ  الُمناِسَب أَوَّل َ الْرَ لَِمةِ  -2  :أََ ُ  الْرَحرْر

 َبــ ُتــ َهــ َحــ َمــ ِعــ

َّـف َح ٌة  ـَ ٌة ـــ ـــَم َم ٌة ـــ

ييٌة  ِّـط  ـــ ِتفٌة ـــوْو ٌة ـــ

َها  -1 ُتبْر لٍَة ُمفٌَِدٍة ُثمَّل ا ْر  :َرتِّبْر الْرَ لَِماِت لَِتَتَحصَّل َ َ لَى ُجمْر

  اُ ُّم 
 
َه اَ   قِي   اَ ْو  َتسْو

●●●●●

●●●●●

●

●



 2021-2020 ش.يوسف

 الوادي- مدرسة حً القدد:         االسم و اللقب

- 03 الوادي –المقاطعة التربوٌة :  األولى ابتدائً أ   الفوج: القسم

 03: واجب منزلً رقم

 اللغة العربٌة:أوال

ااِل   -1 ا  ِلً المِل َق مَق ةِل لَق ٌَق الِل ااِل التَّت لِلمَق    :قَقطِّط ْع اللَق

ٌـة  َـح  َـح  ٌـة َـح  َـح  َح   َح      ........... ........... 

ووَح ٌة   ........... ........... ........... ........... ........... ........... ُص

 ........... ........... ........... ........... ........... ........... َح َح وَح ٌة 

ٌـة   ........... ........... ........... ........... ........... ُص ْش    ُص  ْش 

وْش ٌة  ........... ........... ........... ........... ........... ........... ِض

ةِل  -2 لِلمَق اَق الْعلَق بَق أَقوَّت ناسِل رْع َق المُع :أَق َق ُع الْعحَق

بَح   تُص   هَح    َح   َـح   ِض  

ٌـة  َّـف  َح ٌـة      َـح ٌـة      َـح َـح     

ييٌة  ِّـط      تِضفٌة    وْش ٌة    

ا  -3 هَق تُعبْع ٍة  ُعمَّت الْع دَق فٌِل لَقٍة مُع مْع لَقى جُع اَق عَق صَّت تَقحَق ااِل لِلتَق لِلمَق تِّطبْع الْعلَق :رَق

  اُص ُّم 
 
هَح وَح   قِضي   اَح ْش تَحسْش



 2021-2020 ش.يوسف

 الوادي- مدرسة حً القدد:         االسم و اللقب

- 03 الوادي –المقاطعة التربوٌة :  األولى ابتدائً أ   الفوج: القسم

 04: واجب منزلً رقم

 اللغة العربٌة:أوال

ْب َكلَِمات بِاْلُحُروِف َكَما فًِ الِمَثاِل ُثمَّ اْقَرْأَها  -1    :َركِّ

ِمْنـَظا ٌر  ٌر  َظا ِمْنـ

ٌـر  ِطـ ــَما َطـ  ........................................... ــ

ٌـر  ــَكـ َحــ  ........................................... ــ

ٌـر  ـَعـ َمْقـ  ........................................... ــ

 ْ و ُص  ...........................................  ٌر   ُص

: ُثمَّ اْقَرْأَهاأَْكِمل اْلَكلَِمة بِاْلَحْرِف الّناقِِ   -2

َمووجِ  -3 :أَْكِملْ اْلِكَتاَبَة َحَسَب النَّ

 قُصـ ِكـ ــْضـ َطا ــَ ا ظَ 

ٌـر قُصــــ ٌرَ اِحــ ِ َ  ٌرَطا َّفــ

ٌـر ِكــمُص َ ــَ  ٌرْض ِمـ  ــْ فٌر َظـ  ــ




