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 ابتدائي األول: المستوى     

 
                                                                                      

 

 

: النص الحكائي   

ف ــتـوقت ، ـركضــض فرك. ضاءـيــيمة بــديدة ،كانت غــة جـقـديـص  ىلإيرـمــرف سـعـت

.ـمـت لـــه ـابــتسـم فابتـس ت ،ـفـــتوقـف  

.ـيمة ي إلى األرض أيـتها الغـزلان: قـال سمــير   

.ال أستطيع ، فليس لي قدمان أمشي بهما على األرض: قالت الغيمة   

.سأحملك على كتفي  -  

.ستبتل وقد تصاب بالزكام  -  

.أحملك على دراجتي -  

تركب دراجة ؟ومتى رأيت غيمة   

.التحبينني أنت : قال سمير بغضب   

.بل أحبك ، وأحب جميع األطفال : قالت الغيمة   

إذن لماذا ال تنزلين ؟-  

.ألنني إذا نزلت ، فلن أسمع نداء الحقول العطشانــة ،أسقط عليها مطرا فتحيا -  

.ولكنك بذلك ستنتهين-  

فمياه البحر .أنتهي ليحيا غيري، هكذا هي الحياة يا سمير ال تكتمل إال بالعطاء 

الشمس تعطيني الحياة ،وأنا أعطي الحياة للحقول ،وهذه بدورها تمنح  وحرارة

. سان والحيوان الغذاء لإلن  

.ر تودعـــه ، واتجهت نحو الشرقتمايلت الغيمة ، لوحت لسمي  

. المفيد في اللغة العربية بتصرف   

تـــعــــــــلــــــيم عـــــــن بــعــــــــد ــــــال 

 المـــكتــــسباتأنــــــشــــــطة تـــــقــــويم 

 *حدث ــــتــــاع والـــمــــــتـــــاالس*

03/30/0303: التاريخ   
...................: االسم  

 

 

 ال ـــــانية-  –الــــــمرا ـــبة المــــــــــستمر  

 األســــــد  ال ـــــــــــاني

 *التــــربيـــــــة ا ســــــ مـــية*

 

أ ين الرسم بأربعة أنــــــوا  من ال ـــــــطوط التي تعــــــرفت عليها  -

 وألـــــون غــــــــــطاء الحسائية ومقــــبضيها بألــــــوان أساسية.

 ال ـــــانية-  – الــــــمرا ـــبة المــــــــــستمر  

 األســــــد  ال ـــــــــــاني

 *التــــربيـــــــة ال نــــــــــــــــية*

... 

0302/0303 :السنة الدراسية   
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 األول ابتدائي: المستوى         

      

 

 

 

 فـــــــــهــــــــــــــم الــــــــمســــــــــمو  :

(ن  5.0: )  العنوان الصحيح في خانة(  ×)أضع عالمة  – 1  

 

 

 

 

(ن  1: ) النص  ش صياتأحيط  – 2  

 ســـكان  -إنـــســان                  -غــيمــة            -

 

أطـــــــفال  -حيـــوان          -سمـــير          -  

              

  (           ن  1: ) في الحكاية  ألــون بطاقات أماكــــن لم تـــــذكر – 3

 

                                 

   

 

.سمير وطيار  الورق  

.سمــــير والغــــــيمة  

ــــــتـــعــــــــلــــــيم عـــــــن بــعــــــــد ال 

 أنــــــشــــــطة تـــــقــــويم المـــكتــــسبات

 *االستماع والتحدث *

03/30/0303: التاريخ   
...................: االسم  

 

 

 ال ـــــانية-  –الــــــمرا ـــبة المــــــــــستمر  

 األســــــد  ال ـــــــــــاني

 *التــــربيـــــــة ا ســــــ مـــية*

 

أ ين الرسم بأربعة أنــــــوا  من ال ـــــــطوط التي تعــــــرفت عليها  -

 وألـــــون غــــــــــطاء الحسائية ومقــــبضيها بألــــــوان أساسية.

 ال ـــــانية-  – الــــــمرا ـــبة المــــــــــستمر  

 األســــــد  ال ـــــــــــاني

 *التــــربيـــــــة ال نــــــــــــــــية*

... 

0302/0303: السنة الدراسية   

بــــــــحــــر    أرض خـــــــيمـــة     حــقــــــول      
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(ن  1.0: )  بما قاله في الحكاية"سمير" و" الغيمة "أصل بطاقة كل من  – 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ن 5.0)الـــغيمــة الحيـــاة؟ د تمــاذا تســـمـــم – 0  

-..............................................................................................................  

 (  5.0: ) عبر عن كل صورة بكلمة مناسبة من الحكاية أ – 6

 

              

 

                                            

 

 

 

 

.انـزلي إلى األرض أيـتها الغـيمة   

 بل أحبك ، وأحب جميع األط ال

.ستبتل و د تصاب بالزكام .سأحملك على كت ي   

 ال أستطيع، فلي  لي 

  دمان أمشي بهما على 

.األرض  

 

.ال تحبينني أنت  

 ال ســـمير 

:للـغـــــيمة   

 

 الت الغيمة 

:لسمير   

 ………………………………………… 

 

………………………………………….

. 

…………………………………………. 
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 ( ن 4: )أصـــل بمـــا ينـــاسب  – 7

 

 

 ـــــ

 

 

  

 

 

 

  

( ن  1) :الحكايةالتي جاءت في  ةتحت القيم(  ×)  أضع عالمة  – 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابتسمت  :إلى...صديقة جديد   إلىتعرف سمير : من

 .له

تمنح الغذاء لإلنسان  :إلى...أنتهي ليحيا غيري :من

 .والحيوان

ولكنك بذلك  :إلى...انزلي إلى األرض :  ال سمير :من

 .ستنتهين

 الـــــــــــبــــدايـــــة

 داو ــــــــالعــ        الحســــــــــــــــــــد

 الــــــــــــــــــــــحــــــــــــل 

 الــــمشــكل وتـــوالي األحداث

 الصـــــدا ــــة

 .نحو الشرق:إلى ...تـــــمايلت الـــــغــــيمة : من

 ــــــــنهــــايةالــــ


