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  مدرسة الرافعي األساسیة "ب" للبنین

  األول األساسي  للصف - التربیة اإلسالمیةمیة في مادة ییورقة عمل تق

  م ٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي  األول) (الفصل دیسمبرشهر 

   ٢٢ – ١٨ الدروس / 

 التقدیر / ............................               اسم الطالب/: ............................  

 :) أمام العبارة الخطأ ) أمام العبارة الصحیحة و إشارة ( أضع إشارة (السؤال األول: 

 أفعل األشیاء التي تؤذي الناس.(    )  .١

 .في مدرستي أقرأ و أكتب(    )  .٢

 أزور جاري إذا مرض.)   (   .٣

 أتعلم العلم الضار في المدرسة.(    )   .٤

 أتعاون مع زمالئي أثناء اللعب. (    )  .٥

 اإلسالم یدعونا إلى التعلم. (    ) .٦

 استطاع جیش أبرهة هدم الكعبة. (    ) .٧

  ال یعجبني) –: أختر الخیار المناسب بحسب السلوك: (یعجبني نيالسؤال الثا
 

  السلوك
  

  

  

  

 ال یعجبني یعجبني تلمیذ یحترم معلمه و معلمته.  .١

 ال یعجبني یعجبني رجل یساعد جاره المحتاج. .٢

 ال یعجبني یعجبني تلمیذة ال تستمع لحدیث معلمتها. .٣

 ال یعجبني یعجبني  ولد یضع القمامة أمام بیت جاره. .٤

  : أكمل الحدیث بالكلمة المناسبة:ثالثالالسؤال 

  

  

  

 

  )  یحب  -یؤمن    -  ( لنفسھ

 : (ال ............ أحدكم حتى ............. ألخیه ما یحب .............)ملسو هيلع هللا ىلص –قال رسول اهللا 



٢ 
 

 : أضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة:رابعالالسؤال 

 جهنم البحر الجنة  رمت الطیور جیش أبرهة بحجارة من  .١

 القبیحة السیئة الصالحة مساعدة جاري من األعمال  .٢

 الكراهیة الخیر الشر  المعلم یرشدنا إلى .٣

 الجمل األسد الفیل  استخدم أبرهة  لهدم الكعبة  .٤

 فلسطین القدس مكة    توجد الكعبة في  .٥

  

  : أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة:خامسالالسؤال 

  

  

 

 ...........................المعلم یعلمنا العلم  -١

 نرفع ................... في طابور الصباح. -٢

 حب الخیر للناس من ....................... -٣

 أصحاب الفیل ھم جیش ........................ -٤

  

  والتوفیقأطیب األمنیات بالنجاح 

  

  

 أبرهة  *   اإلیمان   *  النافع    *   العلم  



٣ 
 

  مدرسة الرافعي األساسیة "ب" للبنین

  األول األساسي  للصف - التربیة اإلسالمیةمیة في مادة ییورقة عمل تق

  م ٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي  األول) (الفصل دیسمبرشهر 

   ٢٢ – ١٨ الدروس / 

 التقدیر / ............................               اسم الطالب/: ............................  

 :) أمام العبارة الخطأ ) أمام العبارة الصحیحة و إشارة ( أضع إشارة (السؤال األول: 

 أقطف أزهار المدرسة ألشمها.  )     ( .١

 أفعل األشیاء التي تؤذي الناس.)    (   .٢

 إذا رأیت معلمي ُأَسلُِّم علیه. )  (    .٣

 الذي یكره الناس یدخل الجنة.  )   (   .٤

 أقاطع معلمي أثناء الحدیث.)     (  .٥

 حمى اهللا الكعبة من جیش الفیل.)   (    .٦

 أحب ألخي ما أحبه لنفسي. )   (   .٧

  ال یعجبني) –: أختر الخیار المناسب بحسب السلوك: (یعجبني نيالسؤال الثا
 

  السلوك
  

  

  

  

 ال یعجبني یعجبني رجل ال یحب الخیر ألخیه. .١

 ال یعجبني یعجبني سعید یساعد جیرانه في قطف الزیتون.  .٢

 ال یعجبني یعجبني عندما تتحدث معلمتها.وتلهو بنت تلعب  .٣

 ال یعجبني یعجبني .أحمد یسلم على معلمه ومعلمته .٤

  أصحح الخطأ بكتابة الكلمة الصحیحة:: ثالثالالسؤال 

 لیهدم الكعبة.  الجمل............... استخدم أبرهة  -١

 ألخیه.  الشر............... المسلم یحب  -٢

 .  فلسطین............... توجد الكعب في  -٣

 

الخیر    

  مكة

 الفیل



٤ 
 

 : أضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة:رابعالالسؤال 

 التخلف الجهل العلم  اإلسالم یدعونا إلى   .١

 النار الجنة جهنم الذي یحب الخیر للناس یدخل .٢

 أسمعه ال أسمعه أقاطعه  إذا تحدث معلمي .٣

 أزروه أتركه أكرهه  إذا مرض صدیقي .٤

 السوق الكعبة القدس   یحج المسلمون إلى  .٥

  أصل الصورة بما یناسبها:: خامسالالسؤال 

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  أطیب األمنیات بالنجاح والتوفیق

 في مدرستي أرفع علم بالدي -١

 أرسم نسراً في مدرستي  -٢

 جیش أبرهة أصبح كالعصف المأكول -٣

 الطیر األبابیل ترمي جیش أبرهة -٤

٥- 



٥ 
 

  الرافعي األساسیة "ب" للبنین مدرسة

  األول األساسي  للصف - التربیة اإلسالمیةمیة في مادة ییورقة عمل تق

  م ٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي  األول) (الفصل دیسمبرشهر 

   ٢٢ – ١٨ الدروس / 

 التقدیر / ............................               اسم الطالب/: ............................  

 :) أمام العبارة الخطأ ) أمام العبارة الصحیحة و إشارة ( أضع إشارة (السؤال األول: 

 أقرأ القرآن وأنشد األناشید في مدرستي. )  (    .١

 .جیش أبرهة جاء لیحافظ على الكعبة )   (   .٢

 لنفسي.أحب للناس ما أحبه )   (    .٣

 في المدرسة. فاسدأتعلم العلم ال)   (    .٤

 أرسل اهللا طیرًا لیهلك جیش الفیل. ) (     .٥

 . الحدیث أثناء معلمتي أقاطع)   (    .٦

 المعلم یعلمنا العلم النافع.)   (    .٧

 : أضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة:ثانيالالسؤال 

 الفیل الناس الفلق  سورة تحدثت عن قصة جیش أبرهة .١

 كالهما أخي عدوي  له ما أحب لنفسيأحب  .٢

 األسد الجمل الفیل  رمتهم الطیور بحجارة من سجیل هم جیش  .٣

 كالهما معلمي أخي     من واجبي احترام وتقدیر  .٤

 الملعب االستعاذة األقصى   جاء جیش الفیل لیهدم .٥

  :ال یعجبني ) –( یعجبني  أحاكم السلوكیات التالیة بكتابة السؤال الثالث:

 .حامد یتمنى الشر للناس( .........................)  .١

 . نشید العلمسمیر یلعب أثناء (.........................)  .٢

 یها.(.........................) هالة تحترم معلمتها وتسلم عل .٣

 

 



٦ 
 

  الرابع: أصل من العمود األول بما یناسبه من العود الثاني:السؤال 
  

  العلم  یعلمنا العلم النافع -١

  المعلم  نرفعه كل صباح -٢

  الفاسدة  حب الخیر للناس من األعمال -٣

  الصالحة  حب الشر الناس من األعمال -٤

  أصل الصورة بما یناسبها: الخامس:السؤال 
  

   

   

    
  

  

  

  األمنیات بالنجاح والتوفیقأطیب 

في مدرستي أتلو 

 وأتعلم القرآن

أزرع في مدرستي 

 ورداً ینثر عطراً 

ألعب في مدرستي 

 مع إخواني



٧ 
 

  مدرسة الرافعي األساسیة "ب" للبنین

  األول األساسي  للصف - اللغة العربیةمیة في مادة ییورقة عمل تق

  م ٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي  األول) (الفصل دیسمبرشهر 

  خ) –ث  –ق  –ص  –(ش  – )١٨ – ١٤(الدروس / 

اسم الطالب/: ............................             التقدیر / ............................                           
  

 السؤال األول: أضع دائرة حول ما أسمعه: 

  شامي  شاِعر  شاري  شادي  -١

  حا  خي  خو  خا  -٢

  قْ   قُ   قِ   قَ   -٣

  الثاني: أركب الكلمة من الحروف: السؤال 

  ر  یــ  صــ  َعـ
  

  تْ   بَ   رِ   َشـ
  

  ز  َبـ  ْخـ  َمـ
  

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

  الثالث: أضع دائرة حول الكلمة الدالة على الصورة:  السؤال 

      

  نیران

  ثیران

  حیران

  َفقیر

  َصغیر

  َرفیق

  سور

  سوس

  صوص

  الرابع: أضع الحركة المناسبة للحرف الذي تحته خط:  السؤال 

  ـــغیرص  تبــــثـــا  ـــــلوبقَمــ  مانــــــــثْ ـــع



٨ 
 

  الخامس: أكمل الكلمة بالمقطع المناسب:السؤال 

 (   ثیــ   *    خا    *    شو    *   صا  )

  عــا.....ر  .....ران  ....ِبر  .....ِلد

 حول المطلوب:السادس: أضع دائرة السؤال 

  صـــو ص  َمـــنـــــــثـــو ر  مقطع الضمة الطویلة  -١

  ُصــْنــــدوق  ُنــــــــِثـــــــرَ   الحرف المشكول بالضمة  -٢

  َلـــِعـــــب  ُشـــــِربَ   الحرف المشكول بالفتحة  -٣

 السابع: أكون من مجموعة الحروف ثالث كلمات لها معنى:السؤال 

  *  ع   *  خ   *  ص   *   ب  *  ا  *  و  *  ي  ))  (( ش

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

 الثامن: أكتب الجملة بخٍط جمیل:السؤال 

  ُبــْســتاُن     شادي     َجــمــیـــل

  

  
  

  أطیب األمنیات بالوفیق والنجاح

  

  

  

  

  



٩ 
 

  ب" للبنینمدرسة الرافعي األساسیة "

  األول األساسي  للصف - اللغة العربیةمیة في مادة ییورقة عمل تق

  م ٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي  األول) (الفصل دیسمبرشهر 

  خ) –ث  –ق  –ص  –(ش  – )١٨ – ١٤(الدروس / 

اسم الطالب/: ............................             التقدیر / ............................                           
  

 السؤال األول: أضع دائرة حول ما أسمعه: 

  َشْبعان  َشْعبان  ُثْعبان  ثیران  -١

  َرخیص  َخْصر  ُصخور  َصْخر  -٢

  قِ   قَ   قو  قا  -٣

  الثاني: أكتب الكلمة الدالة على الصورة:  السؤال 

      
      

  الثالث: أضع الحركة المناسبة للحرف الذي تحته خط:  السؤال 

  ــــْقـــلح  ـــثــــورـنــَمـــ  ـــْســــتانبــ  ـصـلــُمــْخــ

  الرابع: أكمل الكلمة بالحرف المناسب:  السؤال 

  خ -خـ   ثـــ  *  ث   قـــ  *  ق 

  َبـــ....یل  ِمـْحرا....  َصدیـــ....

  

   



١٠ 
 

 الخامس: أضع دائرة حول المطلوب:السؤال 

  َعـــصــیــر  صــاِبر  حرف الصاد  -١

  َفرا ش  َمـــــْنـــشـــور  حرف الشین  -٢

  شور عــا  لي خا  مقطع الفتحة الطویلة   -٣
  

 الكلمة: وأكتب السادس: أصل المقاطع السؤال 

 

 حــا -١

     خــا -٢

 َمْخـ -٣

شا                       -٤

  

  ِرع

  ِرث

  ِلــد

  َبــز

  

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

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

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

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

 السابع: أكون من مجموعة الحروف ثالث كلمات لها معنى:السؤال 

  *  ع   *  خ   *  ص  *   ر   *   ب  *  ا  *  و  *  ي  ))  (( ش

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

 الثامن: أكتب الجملة بخٍط جمیل:السؤال 

  َرَسَمْت     ُخلوُد    ُفْستاَن    ِختام

  

    

  أطیب األمنیات بالوفیق و النجاح

  

  



١١ 
 

  األساسیة "ب" للبنینمدرسة الرافعي 

  األول األساسي  للصف - اللغة العربیةمیة في مادة ییورقة عمل تق

  م ٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي  األول) (الفصل دیسمبرشهر 

  خ) –ث  –ق  –ص  –(ش  – )١٨ – ١٤(الدروس / 

التقدیر / ............................                                    اسم الطالب/: ............................       
  

 السؤال األول: أضع دائرة حول ما أسمعه: 

  خاِلد  خاِمس  خاِدم  خاِتم  -١

  شادي  شامي  شاِرب  شاِعر  -٢

  صي  صا  صو  صوص  -٣

  الثاني: أستمع للنص جیدًا ثم أضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة: السؤال 

  جلس خالد و أصدقاؤه فوق ............  (  األشجار   *   الصخور   *  العشب  )  -١

  شاهَد خالد و أصدقاؤه قبة .............  (   الصخرة   *   الجبل     *   البیت   )  -٢

  وصلوا إلى بستان ....... في مدینة أریحا (    عنب    *    برتقال   *    نخیل   )  -٣

  ث: أصل الصورة بالكلمة المناسبة:  الثالالسؤال 

      

      

  الرابع: أحلل الكلمات إلى حروف:  السؤال 

  ...........  ق  و  د  نْـ ُص 
  

  ...........  ف  و  ر  ـْعـ  َمـ
  

 ثاِبت ُصخور َعصیر



١٢ 
 

   الخامس: أركب الكلمة من المقاطع:  السؤال 

  

  

  

  
  

  السادس: أضع دائرة حول المطلوب:السؤال 

  ُعــــــِلــــمَ   َص ِص ُص ْص   الحرف المشكول بالضمة  -١

  ُمـــثْـــِمـــر  َش ِش ُش ْش   الحرف المشكول بالكسرة  -٢

  ني ُبْستا  َعـــــصـیـــــر  مقطع الكسرة الطویلة  -٣

 السابع: أركب الكلمة من الحروف المبعثرة:السؤال 

  ص  و  ف
  

  ا  لِ   ح  ص
  

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

 الثامن: أكون من حروف الكلمة ثالث كلمات جدیدة:السؤال 

  ))  ُمـــــــْخــــِرج ((

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

 التاسع: أكتب الجملة بخٍط جمیل:السؤال 

  ُبــْســتاني       ُمــــثْــِمــر  

  

    

  والنجاحأطیب األمنیات بالوفیق 

 صا

 بون

 ِبــر

  ِدق
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  مدرسة الرافعي األساسیة "ب" للبنین

  األول األساسي  للصف - اللغة العربیةمیة في مادة ییورقة عمل تق

  م ٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي  األول) (الفصل دیسمبرشهر 

  الوحدتین الخامسة والسادسةالدروس / 

التقدیر / ............................                                    اسم الطالب/: ............................       

 : أكتب العدد الدال على المجموعةالسؤال األول: 

        

   أمثل األعداد على لوحة المنازل:: الثانيالسؤال 

١٨  
  

١٥  
  

٢٠  
  

٩  
  

  عشرات  آحاد

.....  .....  
  

  عشرات  آحاد

.....  .....  
  

  عشرات  آحاد

.....  .....  
  

  عشرات  آحاد

.....  .....  
  

  أكتب العدد المناسب في الفراغ:: لثالثالسؤال ا

٢٠  

١٥  .....  
  

٢٠  

١٠  .....  
  

١٠  

٥  .....  
  

١٠  

٨  .....  
  

  السؤال الرابع: أكمل المتتالیة باألعداد الناقصة:

                  

 

   

  

١٨   ١٥ ١٤   ١١ ١٠ 



١٤ 
 

  الخامس: أضع دائرة حول المطلوب:السؤال 

  أضع دائر حول أكبر عدد:  -أ

٢٠  ١٨  ١٢  
  

  أضع دائر حول أصغر عدد:ب 

١١  ١٠  ٩  
  

  السادس: أكتب العدد المطلوب:السؤال 

  أكتب العدد التالي:  -أ 

١٩      ١٣    
  

  أكتب العدد السابق: -ب

  
١٦      ١٠  

  

  من أنا؟؟السابع: السؤال 

 )٤............... عدد من منزلتین مجموع رقمي آحادي وعشراتي ( )١

 )١١................ عدد من منزلتین أصغر من ( )٢

  ) ٢٠، ١٨................. عدد یقع بین العددین ( )٣

  الثامن: أمثل األعداد على المعداد:السؤال 

      

  التاسع: أجیب بحسب المطلوب:السؤال 

  أرسم عقربي الساعة -ج  أكتب التوقیت  -بأحوط السهم األقصر                -أ

  

    
    

  والنجاحأطیب األمنیات بالوفیق 

 الرابعة

١٠ ١٣ ١٥ 



١٥ 
 

  مدرسة الرافعي األساسیة "ب" للبنین

  األول األساسي  للصف - اللغة العربیةمیة في مادة ییورقة عمل تق

  م ٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي  األول) (الفصل دیسمبرشهر 

  الوحدتین الخامسة والسادسةالدروس / 

التقدیر / ............................                                    اسم الطالب/: ............................       

 : على المجموعة أكتب العدد الدالالسؤال األول: 

        

   أكتب العدد في المستطیل:: الثانيالسؤال 

  عشرات  آحاد

١  ٧  
  

  عشرات  آحاد

٢  ٠  
  

  عشرات  آحاد

١  ١  
  

  عشرات  آحاد

٠  ٦  
  

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

  أكتب رمز العدد:: لثالثالسؤال ا

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  السؤال الرابع: أكمل المتتالیة باألعداد الناقصة:

                  

   
 

 

١٢   ١٥ ١٦   ١٩ ٢٠ 

 ةعشر عشر ستة ة عشرأربع ثالثة عشر



١٦ 
 

  أو ( = ): )  <) أو (  >الخامس: أضع إشارة (السؤال 

  
                                                              

      

 

  أضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة:: لسادسالسؤال ا

 } ٩-  ١٩- ١٧ {  ١٨العدد التالي للعدد   -١

 } ٢٠- ١١- ٩ {   ١٠العدد السابق للعدد   -٢

 } الجمعة- الثالثاء- اإلثنین { الخمیس الیوم التالي لیوم  -٣

 } ةالسابع- ةالسادس- ةالخامس {  الساعة التالیة للساعة الخامسة  -٤

  السابع: أصل أداة القیاس بما یناسبها:السؤال 

      

      

  الثامن: أجیب بحسب المطلوب:السؤال 

  أرسم عقربي الساعة -ج  أكتب التوقیت-ب              األطول  الشخص أحوط  -أ

  

    
    

  والنجاحأطیب األمنیات بالوفیق 

٤ 

   

 الشبر القدم الذراع

١٦  ١٢ 

١٢ 

١٥ 

٢٠ 

 خمسة عشر

 ١٨  آحاد ٩



١٧ 
 

  مدرسة الرافعي األساسیة "ب" للبنین

  األول األساسي  للصف - اللغة العربیةمیة في مادة ییورقة عمل تق

  م ٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي  األول) (الفصل دیسمبرشهر 

  الوحدتین الخامسة والسادسةالدروس / 

التقدیر / ............................                                    اسم الطالب/: ............................       

 أرسم عناصر حسب المطلوب: السؤال األول:

        

   أحصر عناصر بقدر العدد المطلوب:: الثانيالسؤال 

    

  السؤال الثالث: أكمل المتتالیة باألعداد الناقصة:

                  

  أو ( = ): )  <) أو (  >: أضع إشارة (رابعالالسؤال 

  
                                                              

١٣ 

  

١١ 

 

١٤ 

 

٢٠ 

 

١٢   ١٥ ١٦   ١٩ ٢٠ 

 عشرات ٢  ١٢

١٨ 

١٠+  ٦ 

 عشرة

 عشر ستة

 آحاد ٩  ١٧

 

١٠ 

 

١٢ 



١٨ 
 

      

 

  أكتب رمز العدد:: لخامسالسؤال ا

 } السبت- الجمعة- األربعاء { الیوم التالي لیوم الخمیس   -١

 } ١٢- ١٠- ١١ { ) ١١،  ٩العدد الذي یقع بین العددین (   -٢

 } ١٧- ١٩- ١٦ { ٨عدد مجموع رقمي اآلحاد والعشرات =   -٣

 } ٢٠- ١١- ١٠ {  عشرات ١آحاد +  ١  -٤

 } ٨- ٦- ٧ {  عدد أیام األسبوع   -٥

 } كالهما- الذراع- القدم {  من أدوات القیاس   -٦

  أكتب الحل:السادس: السؤال 

) قروش. أحسب كم  ٨بـ (  ) قروش، و اشترت  ١٠بـ ( اشترت سلمى 

  قرشًا دفعت سلمى للبائع؟

  الحل:..........................................................................

  السابع: أحوط الشكل المطلوب:السؤال 

  

    
  

  

  

   

***************************************************************  

  والنجاحأطیب األمنیات بالوفیق 

 الساعة السابعة -أ

 القلم األقصر أحوط -ب

 ( القدم ) أداة القیاس أحوط -ج



١٩ 
 

  مدرسة الرافعي األساسیة "ب" للبنین

  األول األساسي  للصف - مادة التربیة الوطنیة والحیاتیةمیة في ییورقة عمل تق

  م ٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي  األول) (الفصل دیسمبرشهر 

  الوحدة الثالثةالدروس / 

التقدیر / ............................                                    اسم الطالب/: ............................       

 :) أمام العبارة الخطأ ( ) أمام العبارة الصحیحة و إشارة أضع إشارة (السؤال األول: 

 .ملمس التربة الرملیة ناعم (    ) .٢

 .جمیع الكائنات تحتاج إلى الماء (    ) .٣

  .تتكون البیئة من مكونات حیة فقط (    ) .٤

 .الهواء من الحاالت الغازیة للمادة (    ) .٥

 .الهواء ضروري لإلنسان و الحیوان و النبات (    ) .٦

 .النباتات و الحیوانات من المكونات البیئیة الحیة (    ) .٧

 .التربة الطینیة أقل احتفاظًا بالماء (    ) .٨

 الثاني: أضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة:السؤال 

 } الهواء  - الحجارة - الماء { من الحاالت الغازیة للمادة  -١

 } السیارات  - األشجار - الدخان {  من الكائنات التي ال تلوث الهواء  -٢

 } البحر  - النهر - الحاویة {  نلقي القمامة في   -٣

 } جنین  - غزة - الخلیل { وتزیینهتشتهر بصناعة الزجاج   -٤

 } الشجرة  - الحصى - الدجاجة { غیر الحیةمن المكونات   -٥

  الثالث: أضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة:السؤال 

       
        

 



٢٠ 
 

  الرابع: أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة:السؤال 

  

  

 أستطیع أن أمسكھا و ألمسھا     ھي الحالة ........................... -٥

 أستطیع أن ألمسھا و ال أمسكھا  ھي الحالة ........................... -٦

 ...........................ال أستطیع أن أمسكھا أو ألمسھا ھي الحالة  -٧

  الخامس: أصل الصورة بما یناسبها:السؤال 

  

  
  

  
  

  

  

  

  والتوفیقأطیب األمنیات بالنجاح 

  

 الصلبة   *  الغازیة   السائلة  *

 الصحراء-١

 الجبل-٢

 السهل-٣



٢١ 
 

  مدرسة الرافعي األساسیة "ب" للبنین

  األول األساسي  للصف - مادة التربیة الوطنیة والحیاتیةمیة في ییورقة عمل تق

  م ٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي  األول) (الفصل دیسمبرشهر 

  الوحدة الثالثةالدروس / 

التقدیر / ............................                                    اسم الطالب/: ............................       

 :) أمام العبارة الخطأ ( ) أمام العبارة الصحیحة و إشارة أضع إشارة (السؤال األول: 

 .الماء من المكونات البیئیة غیر الحیة (    ) .١

 .أستطیع أن أمسك بخار الماء بیدي (    ) .٢

 .الهواء یحرك األجسام (    ) .٣

 .أسرف في استخدام الماء (    ) .٤

 .تتكون البیئة من مكونات حیة و مكونات غیر حیة (    ) .٥

 .التربة الرملیة لونها بني (    ) .٦

 الثاني: أضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة:السؤال 

 } الصحراء  - الوادي - الجبل {  ینمو نبات الصبار في   -١

 } الغاز  - الجبل - العصیر { من الحاالت الصلبة للمادة  -٢

 } القطة  - الكرسي - البحر {  من الكائنات الحیة في البیئة  -٣

 } كالهما  - الخرطوم - الدلو {  عند غسل السیارة نستخدم   -٥

 } الحدیثة  - القدیمة - الجدیدة {  الطاحونة من األدوات   -٥

  ال یعجبني ) –( یعجبني  أختر الخیار المناسب بحسب السلوك: السؤال الثالث:

 أبي یصلح صنبور الماء المعطل. ال یعجبني ) –( یعجبني  -١

 .یترك صنبور الماء مفتوحًا أثناء تنظیف أسنانه سامي ال یعجبني ) –( یعجبني  -٢

 رجل یكثر من زراعة األشجار داخل حدیقة المنزل. ال یعجبني ) –( یعجبني  -٣

  رجل یشعل القمامة داخل الحاویة.ال یعجبني )  –( یعجبني  -٤



٢٢ 
 

  المناسبة:الرابع: أكمل الفراغ بالكلمة السؤال 

  

  

 نصنع الزجاج من  ........................... -١

 ........................... مكان مرتفع لھ قمة  -٢

 ........................... منطقة منخفضة تقع بین جبلین -٣

 خالط الكھرباء من األدوات ........................ -٤

  الخامس: أصل الصورة بما یناسبها:السؤال 

  

  
  

  
  

  

  

  

  والتوفیقأطیب األمنیات بالنجاح 

 الجبلالحدیثة    *     *    الرمل*    الوادي

 لحاالت الصلبة للمادة:من ا-١

 من الحاالت السائلة للمادة:-٢

 من الحاالت الغازیة للمادة:-٣



٢٣ 
 

  مدرسة الرافعي األساسیة "ب" للبنین

  األول األساسي  للصف - مادة التربیة الوطنیة والحیاتیةمیة في ییورقة عمل تق

  م ٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي  األول) (الفصل دیسمبرشهر 

  الوحدة الثالثةالدروس / 

التقدیر / ............................                                    اسم الطالب/: ............................       

 :أمام العبارة الخطأ ) ) أمام العبارة الصحیحة و إشارة ( أضع إشارة (السؤال األول: 

 الضفدع و العصفور من المكونات البیئیة الحیة. (    )-١

 الماء من الحاالت الصلبة للمادة. (    )-٢

 أستطیع العیش بدون هواء. (    )-٣

 الماء النقي لیس له طعم أو لون أو رائحة. (    )-٤

 یعیش اإلنسان على الیابسة. (    )-٥

 .لون التربة الرملیة أصفر (    )-٦

 الثاني: أضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة:السؤال 

 } فرن الكهرباء  - فرن الطین- الخالط {  من األدوات القدیمة  -١

 } السائلة  - الغازیة- الصلبة {  بخار الماء من الحاالت  -٢

 } الصلبة  - السائلة- الغازیة {  أستطیع أن أمسك الشيء في الحالة  -٣

 } كالهما  - البحر - المطر { من مصادر المیاه    -٤

 } الهواء  - الماء - الیابسة {   وأتربة تتكون من صخور   -٥

  : من أنا ؟؟؟ثالثالالسؤال 

  

  

  سطحي نبات الصبار.  وینمو على، وجّوي حار( ....................... ) أرضي صفراء، -١

  الزیت المفید. ویستخرجون مني( ....................... ) لوني أخضر، یعصرونني -٢

  أرضي مستویة وأرضي خضراء تكثر فیھا النباتات.( ....................... ) -٣

 الزیتون*    الصحراء *  السهل



٢٤ 
 

  ال یعجبني) –: أختر الخیار المناسب بحسب السلوك: (یعجبني لرابعالسؤال ا
 

  السلوك
  

  

  

  

 ال یعجبني یعجبني السكنیة. بناء المصانع قرب األحیاء-١

 ال یعجبني یعجبني وضع القمامة في الحاویة المخصصة للنفایات.-٢

 ال یعجبني یعجبني استخدام الخرطوم في غسل السیارة.-٣

 ال یعجبني یعجبني استخدام الماء على قدر الحاجة.-٤

  الخامس: أصل الصورة بما یناسبها:السؤال 

  

  
  

  
  

  
  

  

 

  والتوفیقأطیب األمنیات بالنجاح 

 بیت جدید من الحجارة:-١

 بیت قدیم من الطین:-٢

 مدق حدیث:-٣

 طاحونة قدیمة:-٤



  مدرسة الرافعي األساسیة ب للبنین

  م2019 – 2018الفصل األول  –ورقة عمل تقییمیة عن شهر دیسمبر 

  للصف األول األساسياإلنجلیزیة في مادة اللغة 

..........................       Evaluation ...................................name:  

1- Listen  and circle: 

1)  2 9 6 

2)  b g d 

3)  nose leg face 

4)  desk bag book 

Listen  and number: - -2 

  
  

  
  

  

  
  

  

   

Match: -3 

  

1) pencil 

  

2) book 

  

3) teacher 

  

4) desk 



circle: -4  

  
      

)1  

        
)2  

        
)3  

5-Look and write: 

(    water    -   tea     -   milk     -     baby   ) 

    

………….. ………….. ………….. ………….. 

6- Count and write: 

    +               =  

          +               =  

    +   =  

7- Copy: 

a  a  a     

b  b  b     

1  1  1     

 

Good luck 



  مدرسة الرافعي األساسیة ب للبنین

  م2019 – 2018الفصل األول  –ورقة عمل تقییمیة عن شهر دیسمبر 

  للصف األول األساسياإلنجلیزیة في مادة اللغة 

..........................       Evaluation ...................................name:  

 

:Find and circle -1  

c  a c a a 

e e a a e 

g ل  o o  o 

a a b b b 

 

:Listen  and number - -2 

  
  

  
  

  

  
  

  

   

 

3-Look and write: 

 (    water    -   bag     -   coffee     -     Amir   ) 

 

  
 

    

 

    



:Match -4  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

 

5- Match: 

  

 

6-Copy: 

d      d       d     

g      g        g     

10    10      10     

 

Good luck 

 

 

5 

4 

3 

What's  your  name  my name's  Amir  

It’s coffee       

Helo Amir  

 Helo Sami  

What's this?    



 
 



 
 


