
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/1arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                    

                  https://almanahj.com/om/1arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade1                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة شمس النهضة للتعليم األساسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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-1 ) يساس األ ميلعتلل ةضهنلا سمش ةسردم ةيلخادلا ب ميلعتلا و ةيبرتلا ةيريدم
( 4

I

األ مييقتلا / لو األ فصلا / يتغل بحأ ةدام / يمييقت طاشن ]
[ 2019/ 2018 يساردلا ماعلا / لو

....................... : فصلا .................................. : مس اال

عومسملا مهف : جرخملا

: يلي اميف ةحيحصلا ةباج اإل للظأ **

: هنبا ةسردم رصان راز . 1

دمحم دمحأ ديعس

: فصلا يف ديعس . 2

ثلا ثلا يناثلا لو األ

: يف ذيم ال تلا بعلي . 3

يدانلا عراشلا لصفلا

بـ ةلفاحلا ذيم ال تلا لخدي . 4

جاعزإ ىضوف ماظن

ملعم وه فصلا يف ناك يذلا ملعملا . 5

مولعلا ةيبرعلا ةغللا تايضايرلا

ةرايزب حرف ديعس .6

همع هيخأ هيبأ

ةجرد
بلا طلا

ةجردلا

ةيلكلا

ميوقتلا تاودأ

6 يريرحت عومسملا مهف

4 يوفش عومسملا مهف

10 عومجملا
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-1 ) يساس األ ميلعتلل ةضهنلا سمش ةسردم ةيلخادلا ب ميلعتلا و ةيبرتلا ةيريدم
( 4

II

/ لو األ مييقتلا / لو األ فصلا / يتغل بحأ ةدام / يمييقت طاشن ]
[ 2019/ 2018 يساردلا ماعلا

....................... : فصلا .................................. : مس اال

ءورقملا مهف : جرخملا

يتلا ةلئس األ ىلع بجأ مث يت اآل صنلا أرقا *
: هيلت

: يلي اميف ةحيحصلا ةباج اإل للظأ **

وه ةقباسلا ةرقفلل بسن األ ناونعلا . 1

ةقيدحلا ةرايزلا ةسردملا

: ةرايزل ميرم تجرخ . 2

اهتمع اهتلا خ اهتراج

" ةيده " ةملك عمج .3

اياده تايولح باعلأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ

ريغ ةرابعلا مامأ ( × ) ةم ال عو ةحيحصلا ةرابعلا مامأ ( √ ) ةم عال عض **
: يلي اميف ةحيحصلا

ةجرد
بلا طلا

ةجردلا

ةيلكلا

ميوقتلا تاودأ

5 يريرحت ءورقملا مهف

5 يوفش ءورقملا مهف

10 اهعمعومجملا تلمحو ، ةضيرملا اهتراج ةرايزل تيبلا نم ميرم تجرخ
. ةرايزلا ب ةراجلا تحرف ، ةليمج ةيده
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-1 ) يساس األ ميلعتلل ةضهنلا سمش ةسردم ةيلخادلا ب ميلعتلا و ةيبرتلا ةيريدم
( 4

III

( ) . ةرايزلا ب ةراجلا تحرف . 1

( ) . ةسردملا نم ميرم تجرخ . 2

األ مييقتلا / لو األ فصلا / يتغل بحأ ةدام / يمييقت طاشن ]
[ 2019/ 2018 يساردلا ماعلا / لو

............ : فصلا ........................... : مس اال

( ةباتكلا رصنع )

اإلمالء ةراهم : جرخملا

تاملكلا و فورحلا نم كيلع ىلمي ام بتكا **
. ةليوطلا و ةريصقلا اهتاكرحب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ

............... -3 .............................. -2 ................................. - 1

ةجرد
بلا طلا

ةجردلا

ةيلكلا

ميوقتلا تاودأ

10 اإلمالء

5 طخلا

5 ريبعتلا

15 ةيوغللا طامن األ

5 لا مع األ
ةيريرحتلا

40 عومجملا
10
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-1 ) يساس األ ميلعتلل ةضهنلا سمش ةسردم ةيلخادلا ب ميلعتلا و ةيبرتلا ةيريدم
( 4

IV

..................... - 5 ............................ - 4

طخلا : جرخملا

تاملك نمض ةفلتخملا هلا كشأب ءابلا فرح خسنلا طخب بتكا **
ةلمج نمضو

ب ـب ـبـ بـ

حـلـيـب شـبـل تيب
بوساح

با ـبـ لا بر قـ عـبـيـر
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-1 ) يساس األ ميلعتلل ةضهنلا سمش ةسردم ةيلخادلا ب ميلعتلا و ةيبرتلا ةيريدم
( 4

V

ريبعتلا ةراهم : جرخملا

ةديفم ةلمج ىلع لصح أل ةيت اآل تاملكلا بيترت ديعأ **

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

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

هيخأعم ليلخ بعلي

رضحتماعطلا يمأ

ةيقرةرورسم يرجت
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-1 ) يساس األ ميلعتلل ةضهنلا سمش ةسردم ةيلخادلا ب ميلعتلا و ةيبرتلا ةيريدم
( 4

VI

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

ةيوغللا طامن األ ةراهم : جرخملا

ةبسانم رج فورحب يلي اميف تاغارفلا أل ما *
: لثم

. ةسردملا .......... ذيم ال تلا بهذ 01

. شقلا .......... هشع روفصعلا ينبي 02

. ةقيدحلا .......... ةرجش دلا خ عرز 03
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسانملا ناكملا يف ( هذه – اذه ) ةراش اإل يمسا مدختسا **

ةجرد
بلا طلا

ةجردلا

ةيلكلا

ميوقتلا تاودأ

8 يريرحت طامن األ

7 يوفش طامن األ

15 عومجملا

8
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-1 ) يساس األ ميلعتلل ةضهنلا سمش ةسردم ةيلخادلا ب ميلعتلا و ةيبرتلا ةيريدم
( 4

VII

تنب ........... -2 دلو .............. 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ

هعمجو درفملا نيب طخب لص **

عمجلادرفملا

باتك

ةصق

ةعاس

صصق

بتك

تاعاس
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