أنا أقرإ النص التالي:

دكان األلعاب
شاهد كميل دكان ألعاب.
ع دائرة حول االجابة الصحيحة:

طلب كميل من أمه أن يدخل إلى الدكان.
رأى كميل ألعابا وهدايا كثيرة.
قالت له أمه :أي هدية تختار؟
أجاب كميل :سيارة حمراء.

س 1شاهد كميل:
أ -دكان لحوم

ب -دكان ألعاب

ت -دكان مالبس

س 2اختار كميل:
أ -لعبة دب

ب -سيارة سوداء

ت -سيارة حمراء
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س 3أضع اشارة صحيح أو خطأ آخر كل جملة:
أ -ذهب كميل مع أبيه الى السوق .ـــــــــــ
ب -دخل كميل وامه الى دكان العاب.ــــــــــــ
ت -اشترى كميل ألعابا كثيرة .ــــــــــــ
**************************************
س 4أنا أرتب الكلمات في كل سطر لجملة مفيدة:
أ -دكان  -كميل  -شاهد  -ألعاب
. ...........................................................
ب -كميل  -سيارة  -اشترى  -حمراء
. ...........................................................
ت -كميل  -السيارات  -يحب
. ..................................................................

ث ـ الدكان ـ كميل ـ إلى ـ دخل
. .............................................................
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س 5أنا أكتب الكلمة المناسبة على الخط ( استعن بالمخزن)
 ............كميل مع أمه  ............السوق .شاهد ...........
دكان  ، ............طلب كميل من  ............أن يشتري لعبة.

إلى  -كميل  -ذهب  -أمه  -ألعاب
*******************************************

س 6أنا أكون كلمات من المقاطع التالية:

ج
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ك
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...............

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

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

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

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

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

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

.................
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أنا أقرإ النص التالي:

المثلث
رسم محمد مثلثا صغيرا على ورقة بيضاء.
سألته المعلمة :ماذا تعرف عن المثلث يا محمد؟
فأجاب محمد :المثلث هو شكل هندسي ،له ثالثة أضالع
وثالثة رؤوس.

أنا أجيب عن األسئلة التالية:

س 1ماذا رسم محمد؟
. ............................................................
س 2أكتب ماذا تعرف عن المثلث؟
. ............................................................
س 3المثلث هو:
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ب -مضلع
أ -خط منحني مغلق
س 4أنا أدخل الكلمات التالية في جمل مفيدة:

ت -خط منكسر مفتوح

أ -رسم . ............................................. :
ب -ثالثة. ............................................ :
ت -على. ............................................. :
*************************************
س5
مؤنث
مذكر
رسم

..........

سأل

..........

أجاب

..........

كتب

..........

وصف

..........

عرف

..........

قام

..........

رأى

..........
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س 6أكتب التعبير المناسب لكل صورة ( مستعينا بمخزن الكلمات):

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

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

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

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

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

دائرة

-

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

خط منحني مفتوح

شكل سداسي  -شكل رباعي -

-

مثلث

غيمة
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أنا أقرإ النص التالي:

األسد
األسد حيوان مفترس ،ألنه يأكل اللحوم.
يعيش األسد في الغابة ،واسم بيته العرين.
يلقب األسد بملك الغابة ،وزئيره قوي جدا.
لألسد أسماء كثيرة ومنها ليث.
اسم أنثى األسد لبؤة ،وابنه يسمى الشبل.
س 1أنا أكتب كلمة صحيح أو خطأ آخر كل جملة على الخط:

أ -يعيش األسد في الغابة .ـــــــــــــــــــ
ب -األسد من الحيوانات المفترسة ألنه يأكل العشب .ــــــــــــــــ
ت -ليث هو اسم من أسماء األسد.ــــــــــــــــ
ث -نسمي أنثى األسد قطة .ـــــــــــــــ
ج -يلقب األسد بملك الغابة .ــــــــــــــ

7

س2
الكائن الحي

صوته

بيته

األسد

...........

...........

الكلب

...........

...........

الحصان

...........

...........

الحمام

...........

...........

القط

...........

...........

مخزن كلمات:

نباح
عرين

صهيل

وجار

هديل

برج

اسطبل

وجار

مواء
زئير
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س3

مفرد

جمع

أسد

أسود

حيوان

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

صوت

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

اسم

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

ملك

...........

بيت

...........

غابة

...........

ابن

...........

مخزن كلمات:

غابات

ملوك
حيوانات

أصوات

بيوت

أبناء
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