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 ة الختبار الدة العربياملهارات املطلوبة يف ماد ة الختبار الدة العربياملهارات املطلوبة يف ماد ة الختبار الدة العربياملهارات املطلوبة يف ماد ة الختبار الدة العربيالاملهارات املطلوبة يف ماد الخول إىل االبتدائي الخول إىل االبتدائي الخول إىل االبتدائي ثّاينثّاينثّاينثّاينخول إىل االبتدائي        
        ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١۸۸۸۸    ////٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٧٧٧٧الدراسي الدراسي الدراسي الدراسي     للعامللعامللعامللعام

    ::::يف القراءة/الفهم واالستيعابيف القراءة/الفهم واالستيعابيف القراءة/الفهم واالستيعابيف القراءة/الفهم واالستيعاب  ....أأأأ
- و ي) اويلة () والطّ     ِ     ُ وات القصرية (َ يقرأ احلرف مع األص 
 ميزج األحرف املصوتة لقراءة كلمة. -
 يقرأ نصا بسيطًا قراءةً جهرية. -
- ا للنيضع عنوان .ص 
 .ص الند شخصيات دحي -
 .د زمان النص ومكانهدحي -
   .وبالفصحى ،تامة جييب عن أسئلة النص جبملٍ  -
 :التاليةيقرأ الكلمات البصرية  -

 

  
 

    يف التعبري الشفهي يف التعبري الشفهي يف التعبري الشفهي يف التعبري الشفهي   ....بببب
 .ومترابطة جبمل مفيدة يعبر عن نفسه بوضوح -
 بالفصحى املبسطة. جييب عن األسئلة -

  أخت  أخ  أم   أب  األسرة:
  لعب  قرأ  قال  ذهب  حضر  وقف  جلس  األفعال:
  أسود  أبيض  األلوان

  وردة  حديقة  احلديقة:
  طبيب  معلّم  احلرف:

  كلب  قط  فيل  عصفور  خروف  حصان  مجل  ثعلب  ةبطّ  أسد  احليوانات:
  مدرسة  كراس  كتاب  قلم  درس  تلميذ  املدرسة:

  مقعد  سرير  دار  محام  حجرة  باب  املنزل:
  طريق  شارع  الشارع:
  كوب  طعام  ماء  احتفّ  الطعام:
  عباءة  حذاء  ثوب  املالبس

  قطار  طائرة  ارةسي  املواصالت
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    التعبري الكتايب التعبري الكتايب التعبري الكتايب التعبري الكتايب وووو    اخلطّ اخلطّ اخلطّ اخلطّ       ....تتتت
 ميسك القلم بطريقة صحيحة. -
 بة.يلتزم بالسطر عند الكتا -
-  من اليمني إىل اليسار ومن فوق إىل حتت).( جاه الصحيحيكتب باالت 
 خرها)آ(شكل احلرف يف أول الكلمة ووسطها و ك األحرفبييراعي قواعد تش -
 لفة.يترك مسافة مناسبة بني األحرف غري املتصلة يف الكلمة الواحدة، وبني الكلمات املخت -
 رسم. ومجالً بسيطة تعليقًا عن يكتب امسه -
 يرتب مجلة معبثرة من ثالث كلمات. -

  
  مع خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق

 اإلدارة


