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 ةـــــــــليميعيرة التـــــــــــة الفجـــــــــــــــــمنطق

 اص ـــــم الخـــــــم التعليـــــقس
 

 مدرســـــة ينابيـــع المعرفـــة الخاصــــة 
YANABEE AL MARIFA PRIVATE SCHOOL 

 

 

 معتمدة أكاديميا  

 

  (: تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي رياي عالمي.2017- (2021 : الرؤية
وذلك من خالل ضمان جودة مخرجات وزارة التربية  بناء وإدارة نظام تعليمي وابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية يشمل كافة المراحل العمرية ويلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية الرسالة:

 والتعليم وتقديم خدمات متميزة للمتعلمين الداخلين والخارجين. 
Res. NO. (2/627) |Tel: 092447100 – 092447200 |Fax: 092442700 | Dibba Fujairah - UAE | POBOX: 13830   
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 2 من  1 صفحة  

  2022-2021 الفصل الدراسي األول {   للغة العربية     1}    قصير  اختبارنموذج 

 ------------------------------------- : اسم الطالب      الصف األول األساسي   
 
 :     الوعي الصوتي :  اختر اإلجابة الصحيحة:     أولً  
 

 

 ما اْلَحْرف الذّي تَْبَدأ بِِه اْسم الّصوَرة ؟   -1

 
 ُب                   ج ُ                  َجـ           

 

 ما اْلَحْرف  أو اْلَمْقَطع الذّي يَْنتَهي به اْسم الّصوَرة  ؟   -2

 جو                       حو   ُج                        
 
 

 ما الّصوَرة التّي تَْحتوي ُحروفَها َعلى مْقَطع ساِكن ؟   -3
 

  
 
 
 

 ما الّصوَرة التّي تَْحتَوي ُحروفَها َعلى َمْقَطع َمْمدود بِاْلياِء ؟ -4
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 2 من  2 صفحة  

 
 السؤال الثاني  : 

 اكتب الحرف أو المقطع الناقص في الكلمات اآلتية مستعينًا بالصورة :  
 
 
  
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------
   

   صل الّصورة بالكلمة المناسبة  :: لثالسؤال الثا        
 

 
 

    

 
 

 تين   تاج   َجَمل   توت   بُْرج        

 
 ------------------------------ اكتب اسمك يا بطل   :      
  

 : نجالء عبد العزيزإعداد المعلمة 

 لوناتُ  ---- ----أْبرا  ْبَرة   ---

 ر   ----أْشـ -------  ث   ----أ 
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