
 المادة : التربية اإلسالمية
 الصف: األول األساسي

 ورقة عمل تقييمية

 7108-7107العام الدراسي –الشير: ديسمبر
  77 – 06 الدروس:

 

 اسم الطالب/ة................................                                     الدرجة: 

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

 سورة الناس آخر سورة في القرآن الكريم.)    (  .0
 الشيطان يحب الخير لإلنسان.)    (  .7
 أزور جاري إذا مرض.)    (  .3
 أساعد جاري في ما يحتاجو. )    ( .4
 أتعمم العمم الضار في المدرسة.)    (  .5
 أتعاون مع زمالئي أثناء المعب. )    (  .6
 اإلسالم يدعونا إلى التعمم. )    ( .7
 استطاع جيش أبرىة ىدم الكعبة. )    ( .8

 الثاني: أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:السؤال 

 { حبيب - عدو - صديق } الشيطان ......... لإلنسان  -0
 { القبيحة - السيئة - الصالحة } مساعدة جاري من األعمال  -7
 { الكراىية - الخير - الشر } المعمم يرشدنا إلى -3
 { الفيل - األسد - الجمل } استخدم أبرىة ........... ليدم الكعبة  -4
 { الحيوان - اإلنسان - الشيطان } الوسواس الخناس ىو   -5
 { جينم - البحر - الجنة } حجارة السجيل ىي حجارة من    -6

 ال يعجبني ( –) يعجبني  السؤال الثالث:أختر الخيار المناسب بحسب السموك:
 .يضع القمامة أمام بيت جاره ال يعجبني ( ولد –) يعجبني  .0
 تمميذ يحترم معممو و معممتو.  ال يعجبني ( –) يعجبني  .7
 .تمميذ يقاطع معممو أثناء الحديث ال يعجبني ( –) يعجبني  .3
 .تمميذة تستمع لحديث معممتياال يعجبني (  –) يعجبني  .4



 الرابع: أكمل الفراغ بالكممة المناسبة:السؤال 
 

 

 ...........................المعلم يعلمنا العلم  -0

 الشيطان مخلوق من ........................... -7

 الوسواس الخناس هو ........................... -3

 أصحاب الفيل هم جيش ........................ -4

 أكمل الحديث بالكممة المناسبة: -أ الخامس: السؤال 

 

 

 أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة: -ب
 الحديث السابق يحثنا عمى ) العمم  *   الصدقة   * حب الخير  (  .0
 الحديث الشريف كالم    )   اهلل   *   الرسول    *   الناس   (  .7

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

 

 أطيب األمنيات بالنجاح و التوفيق

 

 

 

 أبرىة  *   الشيطان   *  النافع   *   نار 

 (  يحب  -يؤمن    -) لنفسه 

 صلى هللا عليه و سلم: –قال رسول هللا 

 حتى ................  ألخيه ما يحب ...................(ال .............. أحدكم )



 المادة : التربية اإلسالمية
 الصف: األول األساسي

 ورقة عمل تقييمية

 7108-7107العام الدراسي –الشير: ديسمبر
  77 – 06 الدروس:

 

 اسم الطالب/ة................................                                     الدرجة: 

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

  .أقطف أزىار المدرسة ألشميا (  )    .0
 .أفعل األشياء التي تؤذي الناس(    )   .7
 .إذا رأيت معممي ُأَسمُِّم عميو (  )    .3
  .الذي يكره الناس يدخل الجنة (   )   .4
 ر.الشيطان يوسوس لنا بالش(     )  .5
 .حمى اهلل الكعبة من جيش الفيل(   )    .6
 .الشيطان صديق لإلنسان (   )   .7

 الثاني: أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:السؤال 

 { البخيل - الرجيم  - الكريم } المسمم يستعيذ باهلل من الشيطان -0
 { التعمم - التخمف - الجيل } اإلسالم يدعونا إلى   -7
 { مصر - القدس - مكة }  توجد الكعبة في  -3
 { أكرىو - أزوره - أتركو } إذا مرض صديقي  -4
 { الجنة - جينم - النار } الذي يحب الخير لمناس يدخل  -5
 { أقاطعو - ال أسمعو - أسمعو } إذا تحدث معممي  -6

 ال يعجبني ( –) يعجبني  السؤال الثالث:أختر الخيار المناسب بحسب السموك:
 .نزار يزور جاره إذا مرضال يعجبني (  –) يعجبني  .0
 . جيرانو في قطف الزيتونسعيد يساعد ال يعجبني (  –) يعجبني  .7
 .بنت تمعب و تميو عند سماع القرآنال يعجبني (  –) يعجبني  .3
 .رامي يكسل عن أداء صالة الفجرال يعجبني (  –) يعجبني  .4



 الرابع: أكمل الفراغ بالكممة المناسبة:السؤال 
 

 

 ...........................اسم بالدي  -0

 توجد الكعبة في  ........................... -7

 الشيطان يوسوس لنا بـ  ........................ -3

 نتعلم العلم النافع في ........................... -4

 بالكممة المناسبة: آلياتاأكمل  -الخامس: أ السؤال 

 

 

 

 أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة: -ب 
 (    الفيل   *  اإلخالص  *      الفاتحة  ) اآليات السابقة من سورة  .0
 (    العودة سالمين*       االنتصار*     ليالك)   ا    مصير جيش الفيل    .7

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

 

 أطيب األمنيات بالنجاح و التوفيق

 

 *   مكة    الشر *    المدرسة*    فمسطين

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 { َربُّكَ  -ِبِحَجاَرٍة  -َكَعْصٍف  -َطْيًرا    -َكْيَدُىْم }  

َتْضفِميٍل * َوَأْرَسفَل  اْلِفيفِل * َأَلفْم َيْجَعفْل............ ِففي َأَلْم َتَر َكْيفَف َفَعفَل ............ِبَصْصفَحابِ 
يٍل * َفَجَعَمُيْم ............َمْصُكوٍل* َعَمْيِيْم............َأَباِبيَل * َتْرِميِيْم ............ِمنْ   ِسجِّ

 



 المادة : التربية اإلسالمية
 الصف: األول األساسي

 ورقة عمل تقييمية

 7108-7107العام الدراسي –الشير: ديسمبر
  77 – 06 الدروس:

 

 اسم الطالب/ة................................                                     الدرجة: 

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

 .أقرأ القرآن وأنشد األناشيد في مدرستي (  )    .0
 الشيطان يدعونا إلى الصالة. (   )   .7
 .أحب لمناس ما أحبو لنفسي(   )    .3
 أتعمم العمم النافع في المدرسة.(   )    .4
 .أرسل اهلل طيرًا لييمك جيش الفيل ( )     .5
  .الحديث أثناء معممتي أقاطع(   )    .6
 .المعمم يعممنا العمم النافع(   )    .7

 الثاني: أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:السؤال 

 { العودة - االستعاذة - البسممة } الشيطان الرجيم" ىوَقْول "أعوذ باهلل من  -0
 { الناس - الفمق - الفاتحة } ىي سورة آخر سورة في القرآن -7
 { نور - طين - نار } الشيطان مخموق من  -3
 { األسد - الجمل - الفيل } رمت الطيور جيش ........ بحجارة من سجيل -4
 { صدور - عقول - آذان }  الشيطان يوسوس في ............الناس   -5
 { الممعب - الكعبة - األقصى }  جاء جيش الفيل لييدم -6

 ال يعجبني ( –) يعجبني  السؤال الثالث:أختر الخيار المناسب بحسب السموك:
 .ل أن تقرأ القرآنبنور تستعيذ باهلل من الشيطان قال يعجبني (  –) يعجبني  .0
 . رشيد يصمي الفجر كل يومال يعجبني (  –) يعجبني  .7
 .ىالة تحترم وتسمم عمى معممتياال يعجبني (  –) يعجبني  .3
 .بنت ال تحب الخير لجيرانياال يعجبني (  –) يعجبني  .4



 :أصحح الكممة التي تحتها خط بكتابة الكممة المناسبةالرابع: السؤال 
 

 

 لإلنسان. صديقالشيطان  -0

 لهدم الكعبة. األسداستخدم أبرهة  -7

 .مصراسم بالدي  -3

 .نورالشيطان مخلوق من  -4

 أكمل اآليات بالكممة المناسبة: -الخامس: أ السؤال 

 

 

 

 أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة: -ب 
 (    الفيل   *  اإلخالص  *      الناس  ) اآليات السابقة من سورة  .3
 ( ستة      *      خمسة   *    أربعة)   عدد آيات السورة السابقة   .4

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

 

 أطيب األمنيات بالنجاح و التوفيق

 

    نار  *  الفيل  *  عدو فمسطين  *  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 {  اْلَوْسَواسِ  - َأُعوُذ   - َمِمكِ   -  النَّاسِ  - ُيَوْسِوُس  }

( ِمْن *ِإَلِه النَّاِس ) (*)النَّاِس ............ (*)الناس ِبَرب  ............ ُقْل 
 وَ  ِمَن اْلِجنَّةِ  (*)ِفي ُصُدوِر النَّاِس  ..................الَِّذي (*) اْلَخنَّاسِ ..............َشر  

..................(*) 



 المغة العربية المادة : 
 الصف: األول األساسي

 ورقة عمل تقييمية

 7102-7102العام الدراسي –الشهر: ديسمبر
 ( 02 – 01)  الدروس:

  

 اسم الطالب/ة................................                                     الدرجة: 
 

 السؤال األول: أضع دائرة حول ما أسمعه: 

 شامي شاِعر شاري شادي -0
 حا خي خو خا -7
 ق   ق   قِ  ق   -3

  جيدًا ثم أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة: لمنص الثاني: أستمع السؤال 

 طمبت المعممة من األطفال أن يرسموا ما )  ي حبون  *   ي كرهون   *   ي شاهدون  (  -0
 شراب  (    ماء   *   عصير   *    )     رسم صالح كأس   -7
 منصور  (   صالح  *   عاصم   *    )  الذي قال لون العصفور أصفر هو  -3

  الثالث: أضع دائرة حول الكممة الدالة عمى الصورة:  السؤال 

   
 نيران
 ثيران
 حيران

 َفقير
 َصغير
 َرفيق

 سور
 سوس
 صوص

  الرابع: أضع الحركة المناسبة لمحرف الذي تحته خط:  السؤال 

 ـخـــورصـــــ تبــــثـــا ــمانـثــــعــــ



  الخامس: أكمل الكممة بالمقطع المناسب بحسب نطق المعمم:  السؤال 

 عــا.....ر .....ِلـح َنــــ.....ل
 السادس: أضع دائرة حول المطموب:السؤال 

 صـــو ص َمـــنـــــــثـــو ر مقطع الضمة الطويمة -1
 ُصــْنــــدوق ُنــــــــِثـــــــرَ  الحرف المشكول بالضمة -2
 خـــاَلــــتــي ُشـــــِربَ  الحرف المشكول بالفتحة -3

 السابع: أركب الكممة من المقاطع:السؤال 

  ـخ ريـ تــا  ِلب ـعــا ثَـــ  ن بـو صــا
..................... ..................... ..................... 

 الثامن: أكون من مجموعة الحروف ثالث كممات لها معنى:السؤال 

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

 جميل:التاسع: أكتب الجممة بخٍط السؤال 

 ُبــْســتاُن     شادي     َجــمــيـــل
 
  

 أطيب األمنيات بالوفيق و النجاح

 



 المغة العربيةالمادة : 
 الصف: األول األساسي

 ورقة عمل تقييمية

 7102-7102العام الدراسي –الشهر: ديسمبر
 ( 02 – 01)  الدروس:

  

 اسم الطالب/ة................................                                     الدرجة: 
 

 السؤال األول: أضع دائرة حول ما أسمعه: 

 ش ب عان ش ع بان ث ع بان ثيران -0
ر -7 خ  خور ص  ر ص  ص   ر خيص خ 
 عِ  ع   عي عا -3

  جيدًا ثم أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة: لمنص الثاني: أستمع السؤال 

 ذهب األطفال إلى ...........      )  السوق  *   الممعب   *   المكتبة   (  -0
 الكمب  (    قرأ ثابت قصة عن ......... الماكر)    القط   *   الثعمب   *  -7
 *    القطن  (   قرأت بثينة قصة عروس .......... )   الثمج   *    الماء   -3

  :  أكتب الكممة الدالة عمى الصورةالثالث: السؤال 

   
   

  الرابع: أضع الحركة المناسبة لمحرف الذي تحته خط:  السؤال 

 ـــلحــــقْ  ثــــورـنـــــَمـــ ـْســــتانبــــ

   



  :  بالحرف المناسبالخامس: أكمل الكممة السؤال 

 عـ * ـعـ * ـع ثـــ  *  ث  قـــ  *  ق 
 َســ....يد ِمـْحرا.... َصديـــ....

 السادس: أضع دائرة حول المطموب:السؤال 

 َعـــصــيــر صــاِبر حرف الصاد -1
 َفرا ش َمـــــْنـــشـــور حرف الشين -2
 شور عــا لي خا مقطع الفتحة الطويمة  -3

 :أصل المقاطع و أكتب الكممةالسابع: السؤال 

 حــا -0
 خــا     -7
 عو -3
 شا                       -1

 ِرع
 ِرث
 ِلــد
 د

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

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

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

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

 الثامن: أكون من مجموعة الحروف ثالث كممات لها معنى:السؤال 

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

 التاسع: أكتب الجممة بخٍط جميل:السؤال 

 ُخموُد    ُفْستاَن    ِختام     َرَسَمتْ 
 
  

 أطيب األمنيات بالوفيق و النجاح



 المادة : المغة العربية 
 الصف: األول األساسي

 ورقة عمل تقييمية

 7102-7102العام الدراسي –الشهر: ديسمبر
 ( 02 – 01)  الدروس:

  

 اسم الطالب/ة................................                                     الدرجة: 
 

 السؤال األول: أضع دائرة حول ما أسمعه: 

 ِلدخا خاِمس خاِدم خاِتم -0
 شادي شامي شاِرب شاِعر -7
 صي صا صو صوص -3

  جيدًا ثم أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:  لمنص الثاني: أستمعالسؤال 

 (   العشب الصخور   * *      األشجار)  جمس خالد و أصدقاؤه فوق ............   -0
 (    البيت*        الجبل*      الصخرة)   شاهد  خالد و أصدقاؤه قبة .............   -7
 (   نخيل *       برتقال   *   عنب   )   وصموا إلى بستان ....... في مدينة أريحا  -3

  :  أصل الصورة بالكممة المناسبةالثالث: السؤال 

   

   

  :  أحمل الكممات إلى حروفالرابع: السؤال 

  ........... ف و ر ـْعـ َمـ  ........... ق و د نْـ  ُص 

خور عاِزف  ثاِبت ص 



  :  أركب الكممة من المقاطعالخامس: السؤال 

 
 
 
  

 السادس: أضع دائرة حول المطموب:السؤال 

 ُعــــــِمــــمَ  َص ِص ُص ْص  الحرف المشكول بالضمة -1
 ُمـــثْـــِمـــر َش ِش ُش ْش  بالكسرةالحرف المشكول  -2
 ني ُبْستا َعـــــصـيـــــر مقطع الكسرة الطويمة -3

 :الكممة من الحروف المبعثرةالسابع: أركب السؤال 

  ا لِ  ح ص  د ع و
..................... ..................... 

 :حروف الكممة ثالث كممات جديدةالثامن: أكون من السؤال 
 ((  ُمـــــــْخــــِرج ))

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

 التاسع: أكتب الجممة بخٍط جميل:السؤال 

 ُمــــثْــِمــر         ُبــْســتاني
 
  

 أطيب األمنيات بالوفيق و النجاح

 صا

 بون

 

 ِبــر
 

 ِدق
 

 

 

 



  الرياضياتالمادة : 
 الصف: األول األساسي

 ورقة عمل تقييمية

 7102-7102العام الدراسي –الشهر: ديسمبر
 الوحدتين الخامسة و السادسة الدروس:

  

 اسم الطالب/ة................................                                     الدرجة: 

 : أكتب العدد الدال عمى المجموعةالسؤال األول: 
    

  أمثل األعداد عمى لوحة المنازل:: الثانيالسؤال 

02  01  71  9  
 عشرات آحاد
..... .....  

 عشرات آحاد
..... .....  

 عشرات آحاد
..... .....  

 عشرات آحاد
..... .....  

 أكتب العدد المناسب في الفراغ:: لثالثالسؤال ا

 
01 .....  

 
01 .....  

 
1 .....  

 
2 .....  

 السؤال الرابع: أكمل المتتالية باألعداد الناقصة:

         

  
  

20 20 10 10 

10 11   14 

 

15   18 

 



 الخامس: أضع دائرة حول المطموب:السؤال 
 أضع دائر حول أكبر عدد: - أ

21 28 12 
 

 أضع دائر حول أصغر عدد:ب 

9 22 22 
 

 السادس: أكتب العدد المطموب:السؤال 

 أكتب العدد التالي:  -أ 

21   29   

 العدد السابق: أكتب -ب
 22   26  

 :: أكتب العدد المناسب فيبعالساالسؤال 

01  +7  =  01  +  =02 
1  +01  = 01  +  =71 

 الثامن: أمثل األعداد عمى المعداد:السؤال 

   

 : أجيب بحسب المطموب:تاسعالالسؤال 

 أرسم عقربي الساعة -ج التوقيتأكتب  - ب األقصر              السهم حوط أ - أ
 

  
  

 أطيب األمنيات بالوفيق و النجاح
 الرابعة

01 03 01 



  الرياضياتالمادة : 
 الصف: األول األساسي

 ورقة عمل تقييمية

 7102-7102العام الدراسي –الشهر: ديسمبر
 الوحدتين الخامسة و السادسة الدروس:

  

 اسم الطالب/ة................................                                     الدرجة: 

 : أكتب العدد الدال عمى المجموعةالسؤال األول: 
    

  :أكتب العدد في المستطيل: الثانيالسؤال 

 عشرات آحاد
2 0  

 عشرات آحاد
1 7  

 عشرات آحاد
0 0  

 عشرات آحاد
6 1  

........  ........  ........  ........  
 :أكتب رمز العدد: لثالثالسؤال ا

 
  

 
  

 
  

 
  

 المتتالية باألعداد الناقصة:السؤال الرابع: أكمل 

         

   

 

  

20 19   16 15   12 

 ةعشر عشر ستة ة عشرأربع ثالثة عشر



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

 
                                                              

   

 

 :اإلجابة الصحيحةأضع دائرة حول : سادسلالسؤال ا

 { 9 -  29 - 27 }  28العدد التالي لمعدد  -2
 { 12 - 22 - 9 }   22العدد السابق لمعدد  -1
 { الجمعة - الثالثاء - اإلثنين } الخميس اليوم التالي ليوم -1
 { ةالسابع - ةالسادس - ةالخامس }  الساعة التالية لمساعة الخامسة -4

 القياس بما يناسبها: أصل أداةالسابع: السؤال 

   

   

 : أجيب بحسب المطموب:لثامناالسؤال 

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

 
  

  

 أطيب األمنيات بالوفيق و النجاح
4 

12 16 

12 

15 

20 

1 

 خمسة عشر

 18 آحاد 9

   

 الشبر القدم الذراع



  الرياضياتالمادة : 
 الصف: األول األساسي

 ورقة عمل تقييمية

 7102-7102العام الدراسي –الشهر: ديسمبر
 الوحدتين الخامسة و السادسة الدروس:

  

 اسم الطالب/ة................................                                     الدرجة: 

 أرسم عناصر حسب المطموب: السؤال األول:
    

  المطموب: أحصر عناصر بقدر العدد: الثانيالسؤال 

  

 المتتالية باألعداد الناقصة:: أكمل لثالثالسؤال ا

         
 أو ) = (: )  <( أو )  >: أضع إشارة )رابعالالسؤال 
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 العدد:أكتب رمز : خامسلالسؤال ا

 { 8 -  28 - 27 }  رمز العدد ثمانية عشر -2
 { 21 - 22 - 22 }   الذي يقع بين العشرة و االثنا عشرالعدد  -1
 { 27 - 29 - 26 } 8عدد مجموع رقمي اآلحاد و العشرات =  -1
 { 12 - 22 - 22 }  أصغر رقم مكون من منزلتين هو -4
 { 7 - 6 - 5 }  عدد أيام األسبوع  -5
 { كالهما - الذراع - القدم }  من أدوات القياس  -6

 أكتب الحل:: ادسالسالسؤال 

( قروش. أحسب  8بػ )  ( قروش، و اشترت  22بػ ) اشترت سممى 
 كم قرشًا دفعت سممى لمبائع؟

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

 :أحوط الشكل المطموب: سابعالالسؤال 
 

  
 

  

 

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

 أطيب األمنيات بالوفيق و النجاح

 الساعة السابعة -أ

 أحوط القلم األقصر -ب

 ( القدم)  أداة القياس أحوط -ج



 المادة : التربية الوطنية و الحياتية
 الصف: األول األساسي

 ورقة عمل تقييمية

 7108-7107العام الدراسي –الشير: ديسمبر
 الوحدة الثالثةالدروس:

  

 اسم الطالب/ة................................                                     الدرجة: 

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

 .مممس التربة الرممية ناعم )    ( .0
 .جميع الكائنات تحتاج إلى الماء )    ( .2

 .البيئة من مكونات حية فقطتتكون  )    ( .3
 .اليواء من الحاالت الغازية لممادة )    ( .4

 .اليواء ضروري لإلنسان و الحيوان و النبات )    ( .5

 .النباتات و الحيوانات من المكونات البيئية الحية )    ( .6

 .التربة الطينية أقل احتفاظًا بالماء )    ( .7

 الصحيحة:الثاني: أضع دائرة حول اإلجابة السؤال 

 { اليواء - الحجارة - الماء } من الحاالت الغازية لممادة -0
 { السيارات - األشجار - الدخان } من الكائنات التي ال تموث اليواء -7
 { البحر - النير - الحاوية } نمقي القمامة في  -3
 { جنين - غزة - الخميل } تشتير بصناعة الزجاج و تزيينو -4
 { الحجري - الخشبي - الذىبي } الِمدقمن األدوات القديمة  -5
 { الشجرة - الحصى - الدجاجة } غير الحيةمن المكونات  -6

 : أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:ثالثالالسؤال 

    
    



 : أكمل الفراغ بالكممة المناسبة:رابعالالسؤال 
 

 

 أستطٌع أن أمسكها و ألمسها     هً الحالة ........................... -0

 أستطٌع أن ألمسها و ال أمسكها  هً الحالة ........................... -7

 ال أستطٌع أن أمسكها أو ألمسها هً الحالة ........................... -3

 الخامس: أصل الصورة بما يناسبها:السؤال 
 

 
 

 
 

 

 

 

 أطيب األمنيات بالنجاح و التوفيق

 

 السائمة  *  الصمبة   *  الغازية 

 الصحراء-0

 الجبل-7

 السيل-3



 المادة : التربية الوطنية و الحياتية
 الصف: األول األساسي

 ورقة عمل تقييمية

 7108-7107العام الدراسي –الشير: ديسمبر
 الثالثةالوحدة الدروس:

  

 اسم الطالب/ة................................                                     الدرجة: 

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

 .الماء من المكونات البيئية غير الحية )    ( .0
 .أستطيع أن أمسك بخار الماء بيدي )    ( .7
 .اليواء يحرك األجسام )    ( .3
 .أسرف في استخدام الماء )    ( .4
 .تتكون البيئة من مكونات حية و مكونات غير حية )    ( .5
 .التربة الرممية لونيا بني )    ( .6

 الصحيحة: الثاني: أضع دائرة حول اإلجابةالسؤال 

 { الصحراء - الوادي - الجبل } ينمو نبات الصبار في  -0
 { الغاز - الجبل - العصير } من الحاالت الصمبة لممادة -7
 { القطة - الكرسي - البحر } من الكائنات الحية في البيئة -3
 { الحديد - الخشب - الزجاج } تشتير الخميل بصناعة -4
 { كالىما - الخرطوم - الدلو } عند غسل السيارة نستخدم  -5
 { الحديثة - القديمة - الجديدة } الطاحونة من األدوات  -6

 ال يعجبني ( –) يعجبني  السؤال الثالث:أختر الخيار المناسب بحسب السموك:

 أبي يصمح صنبور الماء المعطل. ال يعجبني ( –) يعجبني  -0
 .يترك صنبور الماء مفتوحًا أثناء تنظيف أسنانو سامي ال يعجبني ( –) يعجبني  -7
 رجل يكثر من زراعة األشجار داخل حديقة المنزل. ال يعجبني ( –) يعجبني  -3
 رجل يشعل القمامة داخل الحاوية.ال يعجبني (  –) يعجبني  -4



 المناسبة:الرابع: أكمل الفراغ بالكممة السؤال 
 

 

 ........................... نصنع الزجاج من  -0

 ........................... من الحاالت السائلة للمادة -7

 ........................... ٌنمو نبات الصبار فً -3

 خالط الكهرباء من األدوات ........................ -4

 الخامس: أصل الصورة بما يناسبها:السؤال 
 

 
 

 
 

 

 

 

 أطيب األمنيات بالنجاح و التوفيق

 الحديثة    *   الصحراء  *    الرمل*    العصير

 الحاالت الصمبة لممادة:من -0

 من الحاالت السائمة لممادة:-7

 من الحاالت الغازية لممادة:-3



 المادة : التربية الوطنية و الحياتية
 الصف: األول األساسي

 تقييميةورقة عمل 

 7108-7107العام الدراسي –الشير: ديسمبر
 الوحدة الثالثةالدروس:

  

 اسم الطالب/ة................................                                     الدرجة: 

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

 .الضفدع و العصفور من المكونات البيئية الحية )    ( -0
 .لممادة الصمبة الماء من الحاالت )    ( -7
 .العيش بدون ىواء أستطيع )    ( -3
 .الماء النقي ليس لو طعم أو لون أو رائحة )    ( -4
 .يعيش اإلنسان عمى اليابسة )    ( -5
 .لون التربة الرممية أصفر )    ( -6

 الثاني: أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:السؤال 

 { فرن الكيرباء - فرن الطين - الخالط } من األدوات القديمة -0
 { البحر - الجبل - السيل } أرض مستوية تنمو فييا النباتات -7
 { السائمة - الغازية - الصمبة } بخار الماء من الحاالت -3
 { الصمبة - السائمة - الغازية } الحالةأستطيع أن أمسك الشيء في  -4
 { كالىما - البحر - المطر } من مصادر المياه   -5
 { اليواء - الماء - اليابسة } تتكون من صخور و أتربة   -6

 ال يعجبني ( –) يعجبني  السؤال الثالث:أختر الخيار المناسب بحسب السموك:

 األحياء السكنية.بناء المصانع قرب  ال يعجبني ( –) يعجبني  -0
 .المخصصة لمنفايات وضع القمامة في الحاوية ال يعجبني ( –) يعجبني  -7
 استخدام الخرطوم في غسل السيارة. ال يعجبني ( –) يعجبني  -3
 .استخدام الماء عمى قدر الحاجةال يعجبني (  –) يعجبني  -4



 من أنا ؟؟؟الرابع: السؤال 
 

 

 أرضً صفراء، و جّوي حار، و ٌنمو على سطحً نبات الصبار. .............. ( ) .........

 لونً أخضر، ٌعصروننً و ٌستخرجون منً الزٌت المفٌد. .............. () .........

 مكان منخفض ٌقع بٌن جبلٌن. .............. () .........

 الخامس: أصل الصورة بما يناسبها:السؤال 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 أطيب األمنيات بالنجاح و التوفيق

 الزيتون*    الصحراء *   الوادي

 من الحجارة:بيت جديد -0

 بيت قديم من الطين:-7

 :مدق حديث-3

 نة قديمة:و طاح-4


