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: ..................................االسم
: ...............الصف

عطلتي المثمرة
االبتدائياألول برنامج النشاط الصيفي للصف 

م٢٠٢٠–٢٠19



. . . أحباءنا طلبة الصف األول

األولالصفمشوارنكملأنقبلوفارقناكمسريعًا،الدراسيةالسنةهذهمرت
!!معكم

نكاأنهفرغمباإلنجازات،،المليءالعامهذافيحققتموهبمانفخرحتمًاولكننا
كثرأبرزتوالتيالمسئوليةقدرعلىكنتمأنكمإالالدراسيمشواركمانطالقة

بعد،،عنالتعلمفترةفي

تأعدالتياألنشطةهذهمنباالستفادةالتعلممشوارمواصلةمنكمونتمنى
دائي،،االبتاألولالصففياألساسيةالمهاراتأهمفيلتطوركمعنايةبكللكم

األمور،،أولياءأعزاءنا

اإلجازةفترةفيوخاصةالدراسيالعامهذاطوالجهودكملكمنقدركم
بعدعنالتعليمفترةفيبهامررتمالتيالصعوباتكذلكونتفهماالحترازية،،

األساسية،،المهاراتفيأبنائناتطويرسبيلفي

تمهارافيتطويرهمعلىتعينكمالتياألنشطةبهذهنزودكمأنارتأيناوعليه
لخوضمستعدينصارواأنهمقلوبكملتطمئنوالرياضياتالعربيةاللغة

..القادمةالمرحلة

بِنَاالْخَاصّاالنستغرامعَبَّرإنجازكممشاركتنايُمْكِنُكُم

سَائِلِين الْمَوْلَى أَنْ يكلل جهودكم جميعًا بِالتَّوْفِيق 

https://www.instagram.com/creativel
earners4/?igshid=tk1s6g8vnziw

https://www.instagram.com/creativelearners4/?igshid=tk1s6g8vnziw


عطلتي المثمرة مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة ابن طفيل االبتدائية للبنين
قسم نظام فصل

اللغة العربية



:أولًا
(  الحروف الهجائية) اللغة العربية 

2

https://www.youtube.com/watc

h?v=auupifURkwI&app=desktop

https://www.youtube.

com/watch?v=-

xNkj6FqXa0

https://www.youtube.com/watch?v=auupifURkwI&app=desktop


:أولًا
(  الحروف الهجائية) اللغة العربية 
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https://www.youtube.com/watc

h?v=auupifURkwI&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=auupifURkwI&app=desktop


:أولًا
(  الحروف الهجائية) اللغة العربية 
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https://www.youtube.com/watc

h?v=uMIjZQFtW0o

https://www.youtube.com/watch?v=uMIjZQFtW0o


:أولًا
(  الحروف الهجائية) اللغة العربية 
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•

•

•
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:أولًا
(  الحروف الهجائية) اللغة العربية 
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https://www.youtube.com/watc

h?v=plgUm__c34o

https://www.youtub

e.com/watch?v=PykA

MHq30Js



:أولًا
(  الحروف الهجائية) اللغة العربية 

7

https://www.youtube.com/watc

h?v=OMCjiJieNi8

https://www.youtub

e.com/watch?v=FSOv

DKbn5eE



:أولًا
(  الحروف الهجائية) اللغة العربية 
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https://www.youtube.com/watc

h?v=8KfeIq7eFj8

https://www.youtub

e.com/watch?v=As4X

H5DP0Ck



:أولًا
(  الحروف الهجائية) اللغة العربية 
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•

•

•



:أولًا
(  الحروف الهجائية) اللغة العربية 

10

https://www.youtube.com/watc

h?v=saQbMhStESs

https://www.youtub

e.com/watch?v=eRJg

IoLwexc



:أولًا
(  الحروف الهجائية) اللغة العربية 
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https://www.youtube.com/watc

h?v=JvCquZ92f4A

https://www.youtub

e.com/watch?v=dNc

90SeqYRU



:أولًا
(  الحروف الهجائية) اللغة العربية 
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https://www.youtube.com/watc

h?v=7BeDDdq1828

•

•



:أولًا
(  الحروف الهجائية) اللغة العربية 
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https://www.youtube.com/watc

h?v=5j_UCxIEgj4



:أولًا
(  الحروف الهجائية) اللغة العربية 
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:اثانِيً
(  القراءة الصامتة) اللغة العربية 
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:اثانِيً
(  القراءة الصامتة) اللغة العربية 
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في الّسوق  

م  قابَلَ  .اْلطَّريق  فيَسْلمانَ قاس 

م   .َسْلمانَ َصديق  قاس 

م  قالَ  .َسْلمان  ياالّسوق  إ لىَمعيتَعالَ :قاس 

نت ريد  ماذا:َسْلمان  قالَ  م ؟ياالّسوق  م  قاس 

.اْليومقََمرَ أ ْختيميالد  عيد  .أَْطفال  ول عَبَ َمالب سَ أ ريد  :قاسم  قالَ 

م  َسْلماَن؟أَْيَن . 1 قابََل قاس 

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

م  الذَّهاَب إ لى الّسوق ؟. 2 ل ماذا ي ريد  قاس 
............................................................................................................

م؟. 3 ما اْسم  أ ْخت  قاس 

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

يَّةَ التّي َستَ . لَْو كاَن عيد  ميالد  أ ْخت َك اْليَْومَ . 4 ها لَها؟فَما اْلَهد  ْختار 
............................................................................................................

م  قابَلَ  .اْلطَّريق  فيَسْلمانَ قاس 



:اثانِيً
(  القراءة الصامتة) اللغة العربية 

17

َكْعكة  َهيّا نَْصنَع  

َمة  زاَرتْ اْلعَْطلَة  يَْوم  في .ةلَطيفَ َصديقَتَهافاط 

َمة  ياَكْعَكة  نَْصنَع  َهيّا:لطيفَة  قالَت .فاط 

ْبَدةَ وواْلَحليبَ واْلبَْيضَ الطَّحينَ لَطيفَة  أَْحَضرت .واْلسَُّكرالزُّ

َمة  َمَزَجتْ  .َعجينة  فَصاَرتاْلَموادفاط 

.ـْرن  اْلف  فيَكبيـر  قالَب  فياْلعَجينَةَ لَطيفة  َحطَّتْ 

.اْلَكْعَكة  َجَهَزتْ ساعة  وبَْعدَ 

،َصْحن  فيالَكْعَكةَ لَطيفة  َحطَّتْ  هاإ لىَمتْهاوقَدَّ َجميل  .أ ّم 

َمةماذا . 1 ؟َطلَبَْت لَطيفَة  إ لى َصديقَت ها فاط 
............................................................................................................

ْنها اْلَكْعَكةَ؟ما . 2 اْلمواَد التّي ت ْصنَع  م 
............................................................................................................

َمتى َجَهَزْت اْلَكْعَكةَ؟. 3
............................................................................................................

ها. 4 ؟َكْيَف قَدََّمْت لَطيفَة  اْلَكْعَكةَ إ لى أ ّم 
............................................................................................................



:اثانِيً
(  القراءة الصامتة) اللغة العربية 
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ة  اْلفَنفي  صَّ ح 

َصةفي .لَْوحة  تَلميذ  ك لُّ َرَسمَ اْلفَنح 

،باقَةَ َجواد  وَرَسمَ ق َزح ،قَْوسَ َوليد  َرَسمَ  َوْجهَ فََرَسمَ أَْنَور  أَماَوْرد 
َهرج   .م 

بَ  عَلّ م  أ ْعج  سوم  اْلم  سابَقَة  فيي شاركَ أَنْ ي ريد  َمنْ :وقالَ بالرُّ ؟ْسم  الرَّ م 

م؟متى . 1 َرَسَم التاّلميذ  لَْوحات ه 
............................................................................................................

َرَسَم َوليد ؟ماذا . 2
............................................................................................................

ج  . 3 َهّر  ؟َمْن الذّي َرَسَم َوْجهَ م 
............................................................................................................

سوم  . 4 ع لّ م  في الرُّ ؟ما َرأْي  اْلم 
............................................................................................................

بُّ أَْن تَْرس َم؟ ول ماذا. 4 ؟ماذا ت ح 
............................................................................................................



:اثانِيً
(  القراءة الصامتة) اللغة العربية 
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في اْلعيد  

ن  لَب سَ اْلعيد  َصباح  في .لَة  َجميَمالب سَ ماز 

ن  َحَملَ  هورَ ماز  .ن زار  بَيت  إلىوراحَ الزُّ

ن  َسلَّمَ  .ن زار  ياَسعيد  عيد  :وقالَ ن زار  َعلىماز 

؟. 1 ن  إ لى بَْيت  ن زار  َمتى راَح ماز 
............................................................................................................

؟ماذا . 2 ن  لَب َس ماز 

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

؟. 3 ن  َمعَه  إ لى ن زار  ماذا َحَمَل ماز 
............................................................................................................

ن  ل ن زار  . 4 ؟ماذا قاَل ماز 

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



:اثانِيً
(  القراءة الصامتة) اللغة العربية 
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ْفل  أَمانَة   ط 

ر  َذَهبَ  .اْلمالكية  قَْريَة  فير  ك بيب ْستان  إلىوَسْلمان  وَهْيثَم  ثام 

ثْ ولَْيمون  وتين  لَْوز  أَْشجار  اْلب ْستان  في َرة،م  ر  أَرادَ م  نْ أَ وَسْلمان  ثَام 
فا نْ يَْقط  ،َشَجَرة  م  فاالَذرا،احْ :َهْيثَم  فصاحَ التين  نَ التينَ تَْقط  .َجَرةَ الشَّ م 

ر  فَقال .رانايَ َمنْ ه ناكَ لَْيسَ َهْيثم ؟ياول ماذا:ثَام 
ب  كانَ إذا:َهْيثَم  فَقالَ  .يَراك مافالل  .مايَراك  الاْلب ْستان  صاح 

ر  وَهْيثَم  َوَسْلمان  . 1 ؟إلى أَْيَن َذَهَب ثام 

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

َن الثّ مار  اْلَمْوجوَدة  . 2 ؟في اْذك ْر ثاَلثَة  أَْنواع  م  اْلب ْستان 

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

را  وَسْلماَن؟َهْيثَم  ل ماذا َحذََّر . 3 ثام 
............................................................................................................

؟ ول ماذا؟في ماذا أَْعَجبََك . 4 ة  اْلق صَّ

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



:اثانِيً
(  القراءة الصامتة) اللغة العربية 
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اْلَحظيَرة  في 

.َكبيَرة  َحظيَرة  أَْحَمدَ بَْيت  في

.وَحمام  َوَدجاج  أَران ب  اْلَحظيَرة  في

م  اْلَحظيرة ،لىإ  َصباح  ك لأَْحَمد  يَروح   بوبَ والَحمامَ الدَّجاجَ ي ْطع  اْلح 
م   .اْلَجَزرَ اْْلران بَ وي ْطع 

؟ماذا يوَجد  في َحظيَرة  أَْحَمد. 1

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

؟متى يروح  أَْحَمد  إ لى اْلَحظيَرة  . 2

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

؟في اْلَحظيَرة  يَْفعَل  أَْحَمد  ماذا . 3

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

ف  أَْحَمد؟ ول ماذا. 4 ؟هل أَْعَجبََك تََصرُّ

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



:ثالثًا
(  التعبير الكتابي) اللغة العربية 
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:ثالثًا
(  التعبير الكتابي) اللغة العربية 
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:ثالثًا
(  التعبير الكتابي) اللغة العربية 
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:ثالثًا
(  التعبير الكتابي) اللغة العربية 
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:ثالثًا
(  التعبير الكتابي) اللغة العربية 
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قسم نظام فصل

الرياضيات
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:رابعًا
الرياضيات

28

•................,12

•...............,15

•................,8

•................,20

•...............,13

•................,5

•36،..............

•27،..............

•22،..............

•31،..............

•29،..............

•40،..............



:رابعًا
الرياضيات

29

•47,.................,49

•٥1,.................,٥3

•٥3,.................,٥٥

•46,.................,48

•41,................,43

•44,.................,46

•٥8,.................,60

•٥,.................,٥٥7

:االعدادترتيبأكمل

•10,..............,30,..............,٥0,60

•4٥,...............,47,................,49,٥0

•70,71,.................,73,...............,7٥



:رابعًا
الرياضيات

30

4 ٥ 6 7 9 10

11 12 13 14 16 18

28

33 3٥ 36 37 38

42 43 44 46 48

٥1 ٥1 ٥3 ٥4 ٥9 60

61 63 64 6٥ 70

71 72 73 76 78

81 83 88 89 90

91 93 94 98 99 100

:    ة  قودَ فْ مَ الْ داد  عْ اْْلَ ةَ تابَ ك  ل  م  كْ أ  مَّ ث  دادَ عْ اْْلَ أْقَرأ  

قراءةعلىتدرب
وكتابتهااْلعداد
100حتى



:رابعًا
(جمع األعداد)الرياضيات 
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:ناتج الجمع باستعمال خط اْلعدادأجد : السؤال اْلول

:الجمعناتجأجد:الثانيالسؤال

الدرجة التي 
حصلت  عليها هي

/......6



:رابعًا
(طرح األعداد)الرياضيات 

32

الدرجة التي 
حصلت  عليها هي

/......6

:الطرحناتجأجد:اْلولالسؤال

:اداْلعدخطباستعمالالجمعناتجأوجد:الثانيالسؤال

113 12 2



:رابعًا
(المسائل الحياتية)الرياضيات 

33

:وأجيبأفكر
.ضفادع( ٥)ضفادع، قفز منها ( 8)كان في البحيرة -1

؟كم ضفدعا  بقي في البحيرة

ضفادع............... .................         ..................       

.أخاه ساعتينوأعطى ساعات، ( 9)مع منصور -2

؟فكم ساعة بقيت مع منصور

ساعات.................         ..................         ............... 

.  قطط( 4)قطط ولدى أبرار قطط أكثر من مريم ( 3)مع مريم -3

؟قطة لدى أبرارفكم 

قطط.................         ..................        ............... 

سمكات، اشترت اْلم سمكة واحدة ووضعتها داخل ( 4)في حوض السمك -4
.  الحوض

اآلن؟سمكة داخل الحوض كم 

سمكة.................         ..................        ............... 
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34



:خامسًا
لالشامالمراجعةبرنامج

3٥

عامالهذافيالتدريبمننقصهمعماأبناءنانعوضأنعلىمع النعمل
نمنجلكماكتسبهمانعززأنونحاولاالستثنائية،،اإلجازةظروفبسبب

إالمعليكمافالتطبيق،سهلبسيطبرنامجضمن،الصيفإجازةخاللمهارات
.طسأغسشهرخاللالطالبمعللمتابعةيومي اساعةيتجاوزالماتخصيص

ملياتوالعواْلعدادوالتعبيروالقراءةاإلمالءمهاراتتعزيزعلىالبرنامجيركز
:التاليةالخطواتحسبتنفيذهويتم،(والطرحالجمع)الحسابية

.يكتبمايقرأوبعدهاعليهتملىالتيالكلماتالطالبيكتب.1

.المطلوبةالكلمةفيهايوظفمفيدةبجملةيعبرثم.2

ا.3 .البسيطةالرياضياتأسئلةبحليقوموأخير 

الىحتيوملكلفقطالمحددةالحسابيةوالعملياتالجملوقراءةإمالءيتم•
.بالمللالطالبيشعر

اهزجشيءفكل.المذكرةنهايةمنفصلةصفحاتفياإلمالءجملستجدون•
!!العملفيللبدء

نفصلمدفترفيعليهايتدربالكلماتكلأوبعضفيالطالبأخطأحالفي•
.المذكرةأوراقخلفأن

زيتحفلكيوالماديالمعنويالتعزيزجانباْلمروليعزيزيتنسىال•
.التعلممتابعةعلىالتلميذ



:خامسًا
لالشامالمراجعةبرنامج
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:خامسًا
لالشامالمراجعةبرنامج
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:خامسًا
لالشامالمراجعةبرنامج
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•
•

•
•

•
•



:خامسًا
لالشامالمراجعةبرنامج
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َعـلـى



:خامسًا
لالشامالمراجعةبرنامج
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:خامسًا
لالشامالمراجعةبرنامج
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:خامسًا
لالشامالمراجعةبرنامج
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صــادَ 

جـوم الـنُـّ



:خامسًا
لالشامالمراجعةبرنامج
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:خامسًا
لالشامالمراجعةبرنامج
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خاص لولي األمر



:خامسًا
لالشامالمراجعةبرنامج
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خاص لولي األمر


