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هيئــــــــة الشـــــارقة للتعليم الخــــــاص
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المــدرسـة  :صناع الغد الخاصــــة

تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي

الصــــــــف :األول األساســــــــــي

ورقة عمل شاملة لمهارات الصف األول للعام الدراسي  2018ــ 2019
ــــ أجب عن األسئلة التالية باختيار الخيار المناسب لكل مما يلي (لكل إجابة ثالث درجات ) :

 1ــ أي كلمة تشبه في إيقاعها اسم الصور ؟
بطــة

ثعلب

بطريق

 2ــ أي كلمة تكمل المعنى في الجملة  ( :بنى العصفور العش  .......الشجرة ) ؟
فوق

تحت

وراء

 3ــ ما صوت الحرف األول المشترك في الكلمات  ( :رياح  ،رمال  ،رداء )
ِر

ر

َر

 4ــ أي كلمة تتكون من أصوات الحروف اآلتية كلها  ( :م  ،ع  ،ل  ،ا ) ؟
ال ِمع

ال ِذع

السع

سة ) ؟
 5ــ ما التحليل الصحيح للكلمة َ ( :مد َر َ
َمد َر

ســ ــة
َ

سة
َمــ ــد َر َ

َمد

 6ــ ما المقطع المناسب إلتمام المعنى في اسم الكلمة  ... ( :ــعد )
َملــ

َجمــ

مقــ

ســ ــة
َر َ

 7ــ أي كلمة تكمل المعنى في الجملة  ( :تتفتح األزهار في  ) .............؟
الربيع

الدبيع

الزبيع

 8ــ أي كلمة تكمل المعنى في الجملة  ( :كتب خالد رسالة  .......صديقه ) ؟
على

من

إلى

 9ــ ما صوت الحرف األول المختلف في الكلمات  ( :لسان  ،ليث  ،لباس )
لــ

ِلــ

 10ــ ما الصوت القصير األول في اسم الصور اآلتية :

 11ــ ما المقطع الطويل في اسم الصور اآلتية ؟

 12ــ ما المقطع الساكن في اسم الصور اآلتية ؟

لَــ

 13ــ ما ضد كلمة  ( :تستيقظ ) ؟
تنام

تشعر

تتثاءب

 14ــ رتب الحروف التالية  ,واختراسم الصورة ( :س  ،ا  ،ح  ،ت  ،مـ)
تسماح

تحساح

تمساح

ثم اكتبها في الفراغ .

 15ــ كون من الحروف اسم الصورة

ث

ع

ن

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

ا

م

ب
 16ــ كون من الحروف والمقاطع كلمة ذات  ،ثم اكتبها في الفراغ :

مـ

ال

عب

دا

ر

س

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

17ــ ركب من الحروف التالية كلمات  ,ثم اكتبها :
ر

س

أ

م

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

ب

ا

ي

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

 18ــ اكتب أسماء الصور التالية :

.

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

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

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

 19ــ عبرعن الصورة التالية بجملة مفيدة وجميلة بخطك الرائع :

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

خ

ــ استمع لقراءة القصة ثم أجب :
فهم النص األدبي :
الدجاجة وفراخها
عندنا دجاجة بيضاء لها عشر فراخ  .تتبع الفراخ أمها وتطيع كالمها وتسمعه .
خرجت الدجاجة مع فراخها من الخم إلى الحديقة لتنقر الحب وفتات الخبز  ،كانت الدجاجة
تخاف على فراخها من القطة سوسو .
إذا اقتربت سوسو من الفراخ هجمت عليها األم نافشة ريشها  ،ونقرتها على رأسها إلى أن
تبتعد عن فراخها ثم تحضن فراخها تحت جناحيها .
تهتم الدجاجة لفراخها وتحافظ عليها كما تحافظ األم على أوالدها وتهتم لهم .
ــ ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :
 20ــ ما لون الدجاجة ؟
بيضاء

حمراء

سوداء

 21ــ كم عدد فراخ الدجاجة ؟
عشرون فرخا

عشرة فراخ

خمسة فراخ

 22ــ ما الذي يخيف فراخ الدجاجة ؟
القطة

الديك

الكلب

 23ــ ما ضد كلمة ( تبتعد ) ؟
ترجع

تقترب

تعود

 24ــ ما معنى كلمة ( تهتم بهم ) ؟
تعتني بهم

تلعب معهم

 25ــ ما الترتيب الصحيح لمراحل نمو الدجاجة :
البيضة ــ الدجاجة ــ الفرخ
الفرخ ــ البيضة ــ الدجاجة
البيضة ــ الفرخ ــ الدجاجة
 26ــ ما الذي يعد ثمنا من الصور التالية ؟

تخاف عليهم

فهم النص المعلوماتي :
النظافة
ــ تعتبر النظافة مظهرا حضاريا يدل على رقي الدولة  ،واإلسالم هو القدوة لكل المجتمعات
اإلنسانية في تعليم النظافة والمحافظة عليها .
ويجب أن نهتم بالنظافة الشخصية من خالل غسل األيدي بالماء والصابون خاصة قبل
الطعام وبعده  ،واالستحمام اليومي وغسل الشعر وقص األظافر وتنظيف األسنان بالفرشاة
والمعجون .
وكذلك يجب االهتمام بنظافة البيئة وعدم رمي النفايات على األرض ورميها في األماكن
المخصصة لها .
فالبيئة المحيطة خلقها هللا نظيفة و من واجبنا أن نحافظ على نظافتها لنستمتع بها كما
خلقها هللا .
 27ــ من أشكال النظافة الشخصية :
غسل األيدي بالماء والصابون
عدم غسل األيدي بالماء والصابون
غسل األيدي بالماء فقط .
 28ــ االهتمام بنظافة البيئة تعني :
رمي النفايات على األرض
رمي النفايات في الحاويات المخصصة لها
رمي النفايات على العشب
 29ــ ما مرادف كلمة  ( :قص ) ؟
قطع
 30ــ ما ضد كلمة
طهارة

وصل

ساعد

 ( :نظافة ) ؟
قذارة

نقاء

 31ــ ما الصورة الدالة على مهنة ( عامل النظافة ) ؟

