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 بنات  -قسم الصفوف األولية بتعليم جدة 

 السعودية العربية اململكة

 التعليم وزارة

 جدَّة حمافظة للتعليم العامَّة اإلدارة

 إدارة اإلشراف الرتبوي

 الصفوف األولية قسم

 

 

  

 
 

 
 ابتدائي أولى الصف  لغتي لمادة وصف مهارات اختبار تعزيز المهارات 

 
   
 

 الصف  المهارة  رقم الفقرة

ة والطويلة والساكنةالتعرف عىل  1 ي درسها بأصواتها القصير  أوىل الحروف الت 

ة والطويلة والساكنة 2 ي درسها بأصواتها القصير  أوىل التعرف عىل الحروف الت 

ي أشكالها المختلفة من الذاكرة البعيدة 3
ي درسها ف   أوىل التعرف عىل رسم وكتابة الحروف الهجائية الت 

ي درسها  الحروف التعرف عىل رسم 4  أوىل المختلفة وحركاتها   أشكالها رسًما صحيًحا ب الت 

ي سبق له دراسة حروفها 5  أوىل التعرف عىل الكلمات الت 

 أوىل تاء مفتوحة (  – التعرف عىل الظواهر اللغوية ) تاء مربوطة  6

ي سبق له دراسة حروفها مع الحركات الطويلة  7 ة كتابة الكلمات الت   أوىل والقصير

 أوىل هذه  (  -التعرف عىل الكلمات )  هذا   8

ة والطويلة والساكنة 9 ي درسها بأصواتها القصير  أوىل التعرف عىل الحروف الت 

ي درسها  الحروف التعرف عىل رسم 10  أوىل المختلفة أشكالها ب الت 

ي درسها  11  أوىل المختلفة أشكالها بتسمية الحروف الهجائية الت 

ي درسها  الحروف التعرف عىل رسم 12  أوىل المختلفة أشكالها ب الت 

 أوىل أل القمرية (  –التعرف عىل الظواهر اللغوية )  أل الشمسية    13

ي سبق دراسة  14  أوىل حروفهاتحليل الجمل إىل كلمات وترتيبها وقراءة الكلمات الت 

ي سبق له دراسة حروفها 15  أوىل التعرف عىل الكلمات الت 

ي درسها بأصواتها  16 ة والطويلة والساكنةوحركاتها التعرف عىل الحروف الت   أوىل القصير

ي درسها  17  أوىل المختلفة أشكالها بتسمية الحروف الهجائية الت 

ي درسها  الحروف التعرف عىل رسم 18  أوىل المختلفة وحركاتها   أشكالها رسًما صحيًحا ب الت 

ي درسها  الحروف التعرف عىل رسم 19  أوىل المختلفة وحركاتها   أشكالها رسًما صحيًحا ب الت 

 أوىل تحليل الجمل إىل كلمات وتحليل الكلمات إىل مقاطع وتحليل المقاطع إىل أصوات 20
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 ابتدائي أولى الصف رياضيات لمادة وصف مهارات اختبار تعزيز المهارات 

 
 
   
 

 الصف  المهارة  رقم الفقرة

ي الجمع   1
 أوىل  والمساواة كتابة جمل جمع باستعمال إشارت 

 أوىل  ( باستعمال رسوم توضيحية  20تميير  األعداد ضمن العدد )  2

ي فيها العدد نفسه من األشياء 3  أوىل  استعمال التقابل لتحديد المجموعة الت 

 أوىل  ( باستعمال رسوم توضيحية  20العدد )  األعداد ضمنتميير   4

 أوىل  5تكوين العدد  5

 أوىل  ( باستعمال رسوم توضيحية  20تميير  األعداد ضمن العدد )  6

 أوىل  إيجاد ناتج الطرح  7

 أوىل  تحديد أنماط األشياء وتوسيعها 8

 أوىل  باستعمال الصور التوضيحية  10ترتيب األعداد من صفر اىل  9

 أوىل  رياضية عىل الطرح حل مسائل  10

ي الطرح  11
 أوىل  والمساواة كتابة جمل الطرح باستعمال اشارت 

 أوىل  ( 20 ) ترتيب األعداد ضمن العدد  12

ي فيها عدد من األشياء أقل أو أكير من األخر  13  أوىل  استعمال التقابل لتحديد المجموعة الت 

 أوىل  استعمال خط األعداد إليجاد ناتج الجمع  14

 أوىل  ورأسًياكتابة حقائق الجمع أفقيًا  15

 أوىل  ( باستعمال رسوم توضيحية  20تميير  األعداد ضمن العدد )  16

 أوىل  تحديد مواضع األشياء بعضها بالنسبة اىل بعض باستعمال المفردات ) أعىل، أوسط، أسفل( 17

 أوىل  ( باستعمال رسوم توضيحية  20تميير  األعداد ضمن العدد )  18

 أوىل  تصنيف مجموعة من األشياء وفق خاصية واحدة  19

 أوىل  تحديد مواضع األشياء بعضها بالنسبة اىل بعض باستعمال المفردات ) فوق، تحت( 20
 
 
 
 
 


