
 

 
   

 

 .......................رتي المبدعة / ............اسم صغي

 األولى مادة ) لغتي ( اختبار الفترة

 هــ9331هـ     ــ 9341الفصل الدراسي األول 

                 القسم األول مهارات الكتابة

 السؤال األول /

ا وحسب موقعها من الكلمة  اأرسم الحروف التي درستها رسم    صحيح 

 الحرف في آخر الكلمة الحرف في وسط الكلمة الحرف في أول الكلمة الحروف

 ................ .............. .. ................ م

 ............... ............... ............... ب

 ................ ................ ............... ل

 ............... ................ .............. د

 

       / السؤال الثاني

 أضع الحركة المناسبة فيما يأتي :أ / 
 

 وازــــف/  3                                            بتــرتـــ / 1

 راجةد/  4                                             ل/ يغس 2

 

  ب / أكتب ما يملى علي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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



 

 
   

 

 .......................رتي المبدعة / ............اسم صغي

 األولى مادة ) لغتي ( اختبار الفترة

 هــ9331هـ     ــ 9341الفصل الدراسي األول 

 ةراغ التالي بالحرف المناسب للكلمأكمل الفج / 

 حاســـو....                                 يــغســـ ....         

 
متقنة للمعيار  المهارة المراد تقويمها لهذا القسم

111% 

متقنة للمعيار من 

إلى أقل من  01%

111% 

 %01متقنة للمعيار من 

 %01أقل من إلى 

غير متقنة للمعيار 

 %01أقل من 

ا بأشكالها وحركاتها المختلفة      يرسم الحروف التي درسها رسم ا صحيح 

يكتب الحروف الهجائية التي درسها في أشكالها المختلفة من 

 الذاكرة القريبة 

    

تب الحروف الهجائية التي درسها في أشكالها المختلفة من يكت

 بعيدةالذاكرة ال

    

     يكتب كلمات سبق له دراسة حروفها مع الحركة القصيرة و الطويلة

 

 القسم الثاني / مهارات القراءة

 يلةتالية بحركاتها القصيرة و الطوالحروف الأ / أقرأ  

  ب / أقرأ الكلمات التالية

ـلَ 
َ
َــَلـــد   ِلمَ  َلبَن   بـ

 بـ

    

 
متقنة للمعيار  المهارة المراد قياسها لهذا القسم

111% 

 %01متقنة للمعيار من 

 %111إلى أقل من 

 %01متقنة للمعيار من 

 %01إلى أقل من 

أقل  غير متقنة للمعيار

 %01من 

نطق الحروف التي درسها بأصواتها 

     القصيرة و الطويلة
 يسمي الحروف الهجائية التي درسها

    
 يسمي الحركات القصيرة و الطويلة

    

 

 ِدي د   ِمـــي لــــو ــبَـا ِمـ

      



 

 
   

 

 .......................رتي المبدعة / ............اسم صغي

 األولى مادة ) لغتي ( اختبار الفترة

 هــ9331هـ     ــ 9341الفصل الدراسي األول 

 القسم الثالث / مهارات التحدث

 

 

 

 

 

 

 ابع / الأساليب والتراكيب اللغويةالقسم الر 

 

 لأساليب و التراكيب اللغوية أستنتج ما يلي / من خلال ما درست من ا

 (( نوع الضمير هنا هو  فوازـ )) أنا  1

ضمير الغائب               ضمير المخاطب ضمير المتكلم                   

 ـ )) هذه مدرستي ((2

 اسم الإشارة     ضمير المتكلم           ضمير الغائب         

 

 المهارة المراد تقويمها لهذا القسم

متقنة للمعيار 

911% 

متقنة للمعيار من 

إلى أقل من  11%

911% 

 %01متقنة للمعيار من 

 %11إلى أقل من 

غير متقنة للمعيار 

 %01أقل من 

     ر شفهيًا عن أحداث قصة مصورةيعب

 لق على صورة من محيطهايع

 

    

     بط األسماء المسموعة بالصورير


