
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/1                   

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

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

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

                  https://www.almanahj.com/sa/1arabic1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade1                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 الصف أولى / أول   المادة لغتي               نوع التقوٌم : تشخٌصً                             اسم الطالبة :         

 معلمة الفصل  %01متقن   %011متقن 
  % 01أقل من متقن   %01متقن  ميـــقــبـحة الـلاـص

 

 

 : صغٌرتً 

 الكلمات التي أمامك قراءة بصرية :  أقرأ

 الموضوع
 لم تتقن أتقنت

   01القراءة من صـــ 

   01القراءة من صـــ 

   02القراءة من صـــ 

   00القراءة من صـــ 

   22القراءة من صـــ 

 

  



 الصف أولى / أول   المادة لغتي               نوع التقوٌم : تشخٌصً                             اسم الطالبة :         

 معلمة الفصل  %01متقن   %011متقن 
  % 01أقل من متقن   %01متقن  ميـــقــبـحة الـلاـص

 

 

 :  صغٌرتً

 

 أكتبً ما ٌملى علٌِك : 

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

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

 

 

 

 

  

 لم تتقن أتقنت

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

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

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

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

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

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



 الصف أولى / أول   المادة لغتي               نوع التقوٌم : تشخٌصً                             اسم الطالبة :         

 معلمة الفصل  %01متقن   %011متقن 
  % 01أقل من متقن   %01متقن  ميـــقــبـحة الـلاـص

 

 

 : أكتبً الحروف التالٌة بأشكالها المختلفة صغٌرتً 

 فً أول ووسط وأخر الكلمة متصل ومنفصل .             

 الحروف
الحرف فً 
 أول الكلمة

رف فً ـالح
 وسط الكلمة

الحرف فً 
 الكلمة أخر

الحرف فً 
أخر الكلمة 

 منفصل

     ب

     ل

     د

     م

 



 الصف أولى / أول   المادة لغتي               نوع التقوٌم : تشخٌصً                             اسم الطالبة :         

 معلمة الفصل  %01متقن   %011متقن 
  % 01أقل من متقن   %01متقن  ميـــقــبـحة الـلاـص

 

 

 صغٌرتً : 
 أكتبً ما ٌملً علٌك .

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

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

 

 

  



 الصف أولى / أول   المادة لغتي               نوع التقوٌم : تشخٌصً                             اسم الطالبة :         

 معلمة الفصل  %01متقن   %011متقن 
  % 01أقل من متقن   %01متقن  ميـــقــبـحة الـلاـص

 

 

 صغٌرتً : 
 حللً الكلمات التالٌة إلى حروفها ، ثم أُكتبٌها : 

 التحلٌل الكلمة

 ........................................  ........................................ ........................................ َمــــْوز

 ........................................  ........................................ ........................................ َبـــاب

 ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ َعـــلَـمَ 

 ........................................  ........................................ ........................................ ُثـــــوم

 

  



 الصف أولى / أول   المادة لغتي               نوع التقوٌم : تشخٌصً                             اسم الطالبة :         

 معلمة الفصل  %01متقن   %011متقن 
  % 01أقل من متقن   %01متقن  ميـــقــبـحة الـلاـص

 

 

 صغٌرتً : 
 أقرأ الحروف الـتً أمامك بالحركات القصٌرة والطوٌلة : 

 حركات طوٌلة حركات قصٌرة

 ِبٌــ ُبو َباَمَ َمَ َمَ َمَ 
 ُمو َما ِمًَدَ َدَ َدَ َدَ 
 ِدي َدا ُدوَلَ َلَ َلَ َلَ 
 لـُو لـٌِــ َل َبَ َبَ َبَ َبَ 

 

 لـٌِـ مـِ َب وَلَ َد اَمَ 

 ِبٌـ لُ َم يَدَ َبَ َلَ 

 بِ َد اَبَ َل وَدَ َم ا
 


