
عمل أوراق

الول للصف
الول الدراسي الفصل

وتدريبات (الترباية السأرية للصف الول الباتدائي )عمل أوراق 



نظافة  : الموضوع
الوجة 

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط

وتدريبات (الترباية السأرية للصف الول الباتدائي )عمل أوراق 
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نظافة  : الموضوع
اليدين والقدمين  

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط

وتدريبات (الترباية السأرية للصف الول الباتدائي )عمل أوراق 

............. بعد يدي  أغسل_1
.................. المياة من الخروج

و..............  بالماء

يساعد المناسب الحذاء  لبس_2
............... حماية على

الصاباو
ن

القدميجيداا
ن

دورة



نظافة  : الموضوع
السنان 

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط

وتدريبات (الترباية السأرية للصف الول الباتدائي )عمل أوراق 

 ينبللا كنانسأ ينبللا كنانسأ  ينبللا كنانسأ 
 ينبللا كنانسأ ينبللا كنانسأ ينبللا كنانسأ

 .ينبللا كنانسأ 

  ينبللا كنانسأ ينبللا كنانسأ ينبللا كنانسأ
 .ينبللا كنانسأ 

 ينبللا كنانسأ ينبللا كنانسأ ينبللا كنانسأ
 ينبللا كنانسأ ينبللا كنانسأ 
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الجلوس  : الموضوع
الصحيح  

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط

وتدريبات (الترباية السأرية للصف الول الباتدائي )عمل أوراق 

هز القدمين 
أثناء الجلوس 
من العادات 

الطيبة 
..................

......

تطبيق الجلسة 
الصحيحة يجعل 
جسمك ينمو 
بشكل سليم 

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

الجلسة       تجلس من أنصح أن يجب
(     )الخاطئة  

الخاطئة      الجلسة أتجنب ل  (     )انا

ظهرك         سألمة على يؤثر التلفاز أمام طويل الجلوس
(     )وعينيك  
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حمل  : الموضوع
الحقيبة  

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط

نظافة  : الموضوع
الوجة 

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط

وتدريبات (الترباية السأرية للصف الول الباتدائي )عمل أوراق 

الحقيبة   أحمل
 .........على 

الكتفين      

واحد      كتف

الرأس           

المدرسأية    أدواتي من
   ، الكتاب باالحقيبة

 ..............  ، المسطرة

التليفون

القلم 

الفرشاة 
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مسك القلم  : الموضوع
 

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط

نظافة  : الموضوع
الوجة 

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط

وتدريبات (الترباية السأرية للصف الول الباتدائي )عمل أوراق 

يكسبك     الكتاباة على التدريب
ال   جمي خطاا

 نعم

يؤثر      خاطئة باطريقة القلم مسك
يدك    سألمة على

وعلى      الوراق على للكتاباة القلم
واليدين    والجدران الدراج

   ل

   ل نعم

   ل نعم
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عيد الفطر   : الموضوع

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط

وتدريبات (الترباية السأرية للصف الول الباتدائي )عمل أوراق 

شهر       ......... صوم باعد للمسلمين فرحة الفطر عيد

الثوب        .....   لبس ذكر أنسى ول العيد يوم الجديدة ملباسي ألبس
الجديد 

شعبانرمضان شوال

دعاءالنداء التشهد

العيد       يوم في والمريض الفقراء ننسا

باالعيد         وجيراني وأقاربائ والدي أهنئ العيد في

وألدي         مع التكبير أردد العيد يوم في



عيد  : الموضوع
الضحي 

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط


ض

  ) أمام العبارة الصحيحة وعلمة (×) أمام    علمة(  عي 
العبارة الخاطئة

وتدريبات (الترباية السأرية للصف الول الباتدائي )عمل أوراق 

   المسلمين يحتفلون باعيدين ل ثالث لهما  

 ذو الحجة هو أول أيام عيد الضآحي المبارك  9يوم 

ذهبت سأعاد مع عائلتها لتهنئ اقارباها باالعيد في ثاني ايام العيد  

من يكون:
لحمه غذاء

صوفه
كساء ،وصوته

ثغاء 

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



الفرحة  : الموضوع
بالمولود الجديد 

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط

صلي من العمود الول بما يناسبه من العمود
الثاني:

  أحيطي بدائرة حول احتياجات المولود
الصغير : 

وتدريبات (الترباية السأرية للصف الول الباتدائي )عمل أوراق 

أسأاعد أمي

أسأاعد أمي في 
حمل 

أنا احب مولودنا 

حمل حقيبة المولود 
عند الخروج 

الجديد ول أوذيه

في رعاية المولود الجديد
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فرحة  : الموضوع
النجاح 

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط

    (√) أمام الجابة  ضعي علمة   
     الصحيحة:

وتدريبات (الترباية السأرية للصف الول الباتدائي )عمل أوراق 

كي أنجح وأتفوق علي .............

أتناول وجبتي المدرسية كل           
         (    ) يوم .   

1
-

أنظم وقتي وأراجع دروسي           
         (     )  بأنتظام.

2
-

أحافظ على ما يأتيني من           
         (     )   هدايا .

3
-

حل      في نفسي على أعتمد
الواجبات  

 نعم

احتاجت      إذا زميلتي أسأاعد ل
المساعدة  

اللعب       باين وقتي أنظم أن يجب
والسأتذكار  

   ل

   ل نعم

   ل نعم



من أنا   : الموضوع

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط

وتدريبات (الترباية السأرية للصف الول الباتدائي )عمل أوراق 

                          

                 
                 )

              
              )

   ينبللا كنانسأ 
                )

أنا أدرس 
في 

من 
هوايتي 

وطنى

صلي كل مما يلي باما يناسأبة 

السعودي
ة  

القراء
ة

الصف 
  

 الول



كيف  : الموضوع
أتصرف   

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط

وتدريبات (الترباية السأرية للصف الول الباتدائي )عمل أوراق 

ضآعي علمة (  ينبللا كنانسأ       

أسماء تلميذة مؤدية أساءت لها زميلتها
فكيف تتصرف :

تضرباها . 

تناقشها لمعرفة سأبب السأاءة .

تسيء إليها باالمثل .

وقت     في السليم التصرف
الهل   راحة

نائما        كان من أزعاج عدم

العالية    الصوات إصدار

الحادة       الدوات او باالنار العبث
 

نسيتي     إذا تتصرفي كيف
المدرسأية     أدواتك يوما

المعلمة    أخبري لم

من   أسأتعير
زميلتي  

الصمت  ألتزم



كيف أعتذر   : الموضوع
 

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط

      أمام الجابة الصحيحة:  ضعي علمة (√)

وتدريبات (الترباية السأرية للصف الول الباتدائي )عمل أوراق 

ما الذي ينبغي علي فعله عندما يغضب الخرون 
مني .............

(    أواصل اللعب  .                        
(          

     (     )  أعتذر منهم .                          
    

2
-

أضحك وأعود لما كنت افعله           
.    (     )         

3
-

1
-

العتذار        عبارات من حرة أنا

 نعم

الخرين     يغضب ما تجنب
إليك     يقرباهم

أفرح     الخرون سأامحنى إذا
لي      لمسامحتهم

   ل

   ل نعم

   ل نعم



كيف  : الموضوع
أشتري   

 :اسم الطالبة الول الباتدائي :الصف 

رقم  :             التاريخ
 :النشاط

صلي فئات النقود بما يعادلها :

وتدريبات (الترباية السأرية للصف الول الباتدائي )عمل أوراق 

)أمام العبارة الصحيحةضعي علمة (
وعلمة (×) امام العبارة الخاطئة.

عند الشراء من مقصف المدرسة أقف
في الطابور

اا   ول ازاحم أحد
(        )

العملة النقدية للمملكة هي الدينار
(         )


