
 

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 األول  اضغط هنا                                     

                  '.https://almanahj.com/om.'/1arabic1                   

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

                  '.https://almanahj.com/om.'/grade1                   

        للتحدث إلى بوت المناهج العمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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2019نشاط تقييمي /مادة أحب لغتي/ الصف األول/ التقييم األول/   

  -1 ) األساسي للتعليم  النهضة شمس  مدرسة بالداخلية والتعليم التربية  مديرية
4 )  

2019نشاط تقييمي /مادة أحب لغتي/ الصف األول/ التقييم األول/ 
 

]نشاط تقييمي /مادة أحب لغتي/ الصف األول/ التقييم األول/ العام الدراسي  
2018 /2019 ] 

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

 الدرجة     درجة الطالب

 أدوات التقويم    الكلية 

 فهم المسموع تحريري     6    

  ويفهم المسموع شف    4    

 المجموع     10    

 المخرج : فهم المسموع
 

    ** أظلل اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

 . زار ناصر مدرسة ابنه : 1

 محمد                        أحمد                 سعيد       

 . سعيد في الصف : 2

 الثالث                    الثاني                     األول    

 عب التالميذ في :. يل 3

 النادي                    الشارع                   الفصل   

 . يدخل التالميذ الحافلة بـ 4

 إزعاج                    فوضى                      نظام   

 . المعلم الذي كان في الصف هو معلم  5

 علومال              اللغة العربية              الرياضيات   

 . سعيد فرح بزيارة 6

 عمه                       أخيه                      أبيه        

]نشاط تقييمي /مادة أحب لغتي/ الصف األول/ التقييم األول/ العام الدراسي  
2018 /2019 ] 

http://www.almanahj.com/om
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 الصف : .......................  االسم : ..................................

 الدرجة     لبدرجة الطا

 أدوات التقويم    الكلية 

 فهم المقروء تحريري     5    

  فهم المقروء شفوي    5    

 المجموع     10    

 المخرج : فهم المقروء 

 * اقرأ النص اآلتي ثم أجب على األسئلة التي تليه :

    

 

 

 

 ** أظلل اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

 هو . العنوان األنسب للفقرة السابقة 1

 الحديقة                       الزيارة                   المدرسة            

 . خرجت مريم لزيارة : 2

    عمتها                         خالتها                     جارتها            

 . جمع كلمة " هدية "3

  هدايا                       حلويات                      ألعاب            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ** ضع عالمة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) × ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي :

 (      )               . فرحت الجارة بالزيارة . 1

 (      )           . خرجت مريم من المدرسة . 2

 الدرجة     الطالب درجة

 أدوات التقويم    الكلية 

 اإلمالء    10    

 الخط    5    

 التعبير    5    

 األنماط اللغوية    15    

 األعمال التحريرية    5    

 المجموع     40    

 [  2019/ 2018]نشاط تقييمي /مادة أحب لغتي/ الصف األول/ التقييم األول/ العام الدراسي 

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

 ) عنصر الكتابة (

 المخرج : مهارة اإلمالء

http://www.almanahj.com/om
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  ** اكتب ما يملى عليك من الحروف والكلمات بحركاتها القصيرة والطويلة .

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

 

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

 المخرج : الخط 
 نسخ حرف الباء بأشكاله المختلفة ضمن كلمات وضمن جملة** اكتب بخط ال

 

 

 ب               ـب                 ـبـ               بـ       

 

 حاسوب           حـلـيـب           شـبـل          بيت      

 

 عـبـيـر قـرب الـبـاب                        

 

 

 المخرج : مهارة التعبير
 

 ترتيب الكلمات اآلتية ألحصل على جملة مفيدة  ** أعيد

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 الدرجة     درجة الطالب

 أدوات التقويم    الكلية 

 األنماط تحريري    8    

  األنماط شفوي    7    

 المجموع     15    

 المخرج : مهارة األنماط اللغوية

 

 *امأل الفراغات فيما يلي بحروف جر مناسبة مثل :

 

 

 

 ذهب التالميذ .......... المدرسة .    01

 يبني العصفور عشه .......... القش .    02

 زرع خالد شجرة .......... الحديقة .    03

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه ( في المكان المناسب  –** استخدم اسمي اإلشارة ) هذا 

 

 ...........بنت -2..............ولد  1

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ** صل بخط بين المفرد وجمعه 
 

http://www.almanahj.com/om

