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القراءة  –الصف األول   
 أداة التقويم العامة 
 (نسخة المعلم)

 
  إرشادات للمعلّم

  قدر اإلمكان ترتيب  قبل إجراء االختبار التأّكد من أّن كل طالب يجلس في كرسي مناسب ومعه قلم رصاص وممحاة. الرجاءيجب على المعلم
ذا يضمن عدم إمكانيّة رؤية الطلبة ألوراق اختبار زمالئهم اآلخرين. إذا في مقعد. ه طالبطريقة جلوس الطلبة في غرفة الصف بحيث يجلس كل 

أو كتاب أو أي شيء آخر بحيث ال يمكن  حقيبةكان هناك طالبان أو أكثر يجلسون في المقعد نفسه، الرجاء وضع نوع من الحواجز بينهم مثل: 
 ألحدهم رؤية ورقة اآلخر.

  ّد من قيام الطلبة بكتابة أسمائهم على األوراق.يعطي المعلّم ورقة اختبار لكل طالب ويتأك 
 :يقول المعلّم 

  ًختبار لنضمن قيامكم باإلجابة نكم في كل سؤال أن يشير كل منكم إلى المكان المناسب في ورقة االا. سأطلب مسنقوم بمهمة قصيرة مع
دون أن أطلب  تنتقل إلى السؤال التالي الاسب لإلجابة. على السؤال المناسب. سأقرأ عليكم تعليمات كل سؤال على حدة وأعطيكم الوقت المن

    . هل أنتم مستعدون؟ لنبدأمنك
 :في كل سؤال 

o يطلب المعلم من الطلبة أن يشيروا إلى المستطيل المناسب للسؤال بالقول: 
  " 3ضع أصبعك على المستطيل رقم ."  

o .يقرأ المعلم السؤال أمام الطلبة جميعهم 
o ة كتابة إجاباتهم على السؤال.يطلب المعلم من الطلب 

  ختبار يجمع المعلّم أوراق اإلجابة ويقوم بتصحيحها بناء على اإلجابة النموذجيّة.الجميع فقرات ا نهاءإبعد 
 

 سم:اال
______________________________________________________________  

 

  0ضع إصبعك على المستطيل رقم مثال

   قع صوت (َب َتَب  )أین  لمة َ   في 
           

0 

          
      آخر    وسط    أول 

          
           

  1“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

قع ص  لمة شاِرعُ وت (ع ُ أین   ) فى 
           

1 

          
     آخر  وسط  أول 

          
           

  2“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

لمة َجَبلُ   قع صوت ( َج ) فى   أین 
           

2 

          
     آخر  وسط  أول 
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  3“ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

قع صوت ( رَ   لمة أین   ّوّرَقةُ ) فى 
           

3 

          
     آخر  وسط  أول 

          
           

  4“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

لمة َمَطرُ   َ ) فى  قع صوت (    أین 
           

4 

          
     آخر  وسط  أول 

          
           

  5“ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

لمة َفْجرُ   قع صوت ( َف ) فى    أین 
           

5 

          
     آخر  طوس  أول 

          
           

  6“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

قع صوت ( هُــ   لمة أین   َفواِكهُ  ) فى 
           

6 

          
     آخر  وسط  أول 

          
           

  7“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

أتي   ضع دائرة حول صوت ( ُم ) مما 
           

7 

          
     مِ   مُ   مَ  

          
           

  8“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

 ضع دائرة حول ( صا ) 
           

8 

          
     يص  صو  صا 
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  9“ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

أتحرفً  تحو  التيالكلمة  ضع دائرة حول   يا مشدًدا مما 
           

9 

          
     انَعمّ   َجَرُش   ِإْرِد 

          
           

  10“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

) ( ال ) القمرة تحو  التيضع دائرة حول الكلمة   ة (التي تنط  من الكلمات اآلت
           

10 

          
ارعُ        النََّظرُ   تُ الَبیْ   الشَّ

          
           

  11“ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

ن الكسر تحو  التيضع دائرة حول الكلمة    تنو
           

11 

          
     زدٍ   زًدا  َزدٌ  

          
           

  13“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

ع ضع دائرة حول   ح لكلمة  التقط  ( َمْجِلُس ) الصح
           

12 

          

    ـسُ   ـْجِلـ  َمـ    ـِلسُ   َمْجـ   ـُس  ـِلـ  َمْجـ   ـِلسُ   ـْجـ  َمـ 

          
           

  ك.”13“ ضع إصبعك على المستطيل رقم ملى عل  ] َیدُ   [ اكتب ما 
           

13 
          
          
          

           

  ك.”14“ ضع إصبعك على المستطيل رقم ملى عل  ] َشِربَ   [ اكتب ما 
           

14 
          
          
          

           

  ك.”15“ ضع إصبعك على المستطيل رقم ملى عل  ] َحَملَ   [ اكتب ما 
           

15 
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  ك.”16“ ضع إصبعك على المستطيل رقم ملى عل  ] َأبُ   [ اكتب ما 
           

16 
          
          
          

           

  ك.”17“ ضع إصبعك على المستطيل رقم ملى عل  ] َصْومُ   [ اكتب ما 
           

17 
          
          
          

           

  ك.”18“ ضع إصبعك على المستطيل رقم ملى عل   ] ابُ ِت  [ اكتب ما 
           

18 
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القراءة  –الصف األول   
 أداة التقويم العامة 
 (نسخة الطالب)

 

 سم:اال
______________________________________________________________  

 
           

0 

          
      آخر    وسط    أول 

          
           

1 

          
     آخر  وسط  أول 

          
           

2 

          
     آخر  وسط  أول 

          
           

3 

          
     آخر  وسط  أول 

          
           

4 

          
     آخر  وسط  أول 

          
           

5 

          
     آخر  وسط  أول 

          
           

6 

          
     آخر  وسط  أول 

          
           

7 

          
     مِ   مُ   مَ  

          
           

8 

          
     يص  صو  صا 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 2   )2015 – 2014الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  \المشروع الوطني التجريبي العالجي للقرائيّة والحساب في األردن ( وزارة التربية والتعليم 

أت تحو  التيالكلمة  ضع دائرة حول   يحرًفا مشدًدا مما 
           

9 

          
     انَعمّ   َجَرُش   ِإْرِد 

          
           

) ( ال ) القمرة تحو  التيضع دائرة حول الكلمة   ة (التي تنط  من الكلمات اآلت
           

10 

          
ارعُ        النََّظرُ   الَبْیتُ   الشَّ

          
           

ن الكسر تحو  التيضع دائرة حول الكلمة    تنو
           

11 

          
     زدٍ   زًدا  َزدٌ  

          
           

ع ضع دائرة حول   ح لكلمة  التقط  ( َمْجِلُس ) الصح
           

12 

          

    ـسُ   ـْجِلـ  َمـ    ـِلسُ   َمْجـ   ـُس  ـِلـ  َمْجـ   ـِلسُ   ـْجـ  َمـ 

          
           

13 
          
          
          

           

14 
          
          
          

           

15 
          
          
          

           

16 
          
          
          

           

17 
          
          
          

           

18 
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القراءة  –الصف الثانى ، والصف الثالث   
 أداة التقويم العامة 
 (نسخة المعلم)

 
  إرشادات للمعلّم

 قدر اإلمكان ترتيب  يجب على المعلم قبل إجراء االختبار التأّكد من أّن كل طالب يجلس في كرسي مناسب ومعه قلم رصاص وممحاة. الرجاء
في مقعد. هذا يضمن عدم إمكانيّة رؤية الطلبة ألوراق اختبار زمالئهم اآلخرين. إذا  طالبطريقة جلوس الطلبة في غرفة الصف بحيث يجلس كل 

ر بحيث ال يمكن أو كتاب أو أي شيء آخ حقيبةكان هناك طالبان أو أكثر يجلسون في المقعد نفسه، الرجاء وضع نوع من الحواجز بينهم مثل: 
 ألحدهم رؤية ورقة اآلخر.

 .يعطي المعلّم ورقة اختبار لكل طالب ويتأّكد من قيام الطلبة بكتابة أسمائهم على األوراق 
 :يقول المعلّم 

  باإلجابة سنقوم بمهمة قصيرة معا. سأطلب منكم في كل سؤال أن يشير كل منكم على المكان المناسب في ورقة اإلختبار لنضمن قيامكم
دون أن أطلب السؤال التالي تنتقل إلى على السؤال المناسب. سأقرأ عليكم تعليمات كل سؤال على حدة وأعطيكم الوقت المناسب لإلجابة. ال

    ذلك. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ نكم
 :في كل سؤال 

o يطلب المعلم من الطلبة أن يشيروا إلى المستطيل المناسب للسؤال بالقول 
  " 3ضع أصبعك على المستطيل رقم ."  

o .يقرأ المعلم السؤال أمام الطلبة جميعهم 
o .يطلب المعلم من الطلبة كتابة إجاباتهم على السؤال 

  ختبار يجمع المعلّم أوراق اإلجابة ويقوم بتصحيحها بناء على اإلجابة النموذجيّة.الجميع فقرات اإنهاء بعد 
  

 ______________________________________________________________ سم:اال

  :0"ضع إصبعك على المستطيل رقم مثال" 

لمَة جدیدَة ذات معنىأضف صوتًا لكلمة (عیدُ   َن   ) لُتَكوِّ
           

0 

          
ع   َعدّ      عود  َسعیدُ   د

          
           

  1" المستطيل رقمضع إصبعك على" 

لمَة جدیدَة ذات معنى ج صوتاستبدل   َن  انه حرًفا آخر لُتَكوِّ لمة ( َجَمَع ) وضع م  فى 
           

1 

          
   َلَمعَ   مع  عَ مَ سَ   عم 

          
           

  2“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

ا   أتىضع دائرة حول الكلمة التى تحو مدًّ اء مما   ال
           

2 

          
   حَاِمدُ    َجِمیلُ   ِعَمادُ   َمْحُمودُ  
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  3“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

ة   ضع دائرة حول الكلمة التى تحو شدًة مضمومة فى الجملة اآلت
           

3 

          
ْرَس        الُمَعلِّمُ       قرأ       للطُّالبِ         الدَّ

          
           

  4“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

ة  ة فى الجملة اآلت  ضع دائرة حول الكلمة التى تحو ( ال ) شمس
           

4 

          
َلة    فى    فصِل       یفِ الِعَنُب    فاكهتي    الُمَفضَّ    .الصَّ

          
           

  5“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

سرضع دائرة حول الكلمة   ن  ة التي تحو تنو  فى الجملة اآلت
           

5 

          
ٌد    َقَلَم    ِحْبٍر    َجِدیًدا .     اْشتر   ُمَحمَّ

          
           

  6“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

ة األفً  الكلمِة التى َتْحِو ضع دائرًة َحوَل    مقصورة فى الجملة اآلت
           

6 

          
ِه    في   َمعَ      َصلَّى     َعلِّيٌ      .المْسِجدِ       َأب

          
           

  7“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

ح لكلمةضع دائرة حول   ع الصح َ )  ( التقط   اْسَتْنَش
           

7 

          

    قَ ـ  ـَ شـ  ــنْ   ـتَ اسْ    ـقَ  شـَ ـنْ   ـتَ ـ  اْسـ  َشقَ   ـتَنـْ   ـْ س  ا  قَ ـ  شـَ  ـتَنـْ  اسـْ  

          
           

  8“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

ْد معنى الكلمِة التي تحتها خّط :    الطائر الحب التقطحدِّ

           

8 

          
   تركَ   رمى  شربَ   أكلَ  
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  9“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

ْد معنى الكلمِة التي تحتها خّط :   اِرعَ َعَبَر حدِّ ٌد الشَّ  ُمَحمَّ
           

9 

          
   أحبَّ   قطعَ   سارَ   أخذَ  

          
           

  10“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

َراَجِة .  َعَجَلةَ معنى الكلمة المخطو تحتها : غیَّرُت  راخت    الدَّ
           

10 

          
   لكسِ   رسي  إطار  دقوَ مِ  

          
           

  11“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

ْنُت فى   ُ . عَجَلةٍ حّدد معنى الكلمة المخطو تحتها :   من أمر
           

11 

          
   ضعفٍ   قوةٍ   طءٍ   سرعةٍ  

          
           

  12“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

 َسِعْیٌد إلى الُْسَتانِ  َنَظرَ حّدد معنى الكلمة المخطو تحتها :  
           

12 

          
   سافرَ   شاهدَ   رجعَ   ذهبَ  

          
           

  13“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

ٌد َضِعْیُف    النََّظرِ حّدد معنى الكلمة المخطو تحتها : ُمَحمَّ
           

13 

          
صر  القدم  القلب  الید     ال

          
           

  14“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

ة : رَمَضاُن  اختر   الكلمات اآلت طة فى المعنى  لمات مرت  ثالث 

           

14 

          
ام     هالل  نظارات  ةرُ   ص

   أنف  حاسوب  فطور  رأس 
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  15“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

ة :   الكلمات اآلت طة فى المعنى  لمات مرت  ِعْیدُ أعط ثالث 

           

15 

          
   دراسة  قلم  عمل  ضیوف 

   أوراق  ألعاب  بهجة  مدرسة 

          
           

  16“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

ة : َفَواِكهُ   الكلمات اآلت طة فى المعنى  لمات مرت   أعط ثالث 
           

16 

          
ارة  مشمش  تفاح     عنب  س

   رسي  أخ  صدی  رجل 

          
           

     17“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”.  

ة بوصف مناسب : تناثر الزَّْهُر على األْرضِ     __________ أكمل الجملة اآلت

           

17 

          
لة  عة  السمینة  الخضراء  الطو    الرف

          
           

     18“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”.  

ة بوصف مناسب : َنظََّف الطُّالُب الملعَب      __________ أكمل الجملة اآلت

           

18 

          
ارد  الدافئ     الناعم  الكبیر  ال

          
           

     ملى   .”19“ ضع إصبعك على المستطيل رقم كاكتب ما  ًة َجِمیَلًة   [ عل   ]َقَرأ َزٌْد ِقصَّ
           

19 
          
          
          

           

     20“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”.   

َفرِ ماذا    ( _______________ )   ؟أقول لمن َعاَد من السَّ
           

20 
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  21“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

ة بدقة  ة على األسئلة التي تلیها اقرأ الفقرة اآلت  :لإلجا
           

21 

          
ًا حول ال، واشترت قصة عرض الكتاب السنو في مدینة عمانذهبت سلمى إلى م  تا اد و سند

 .صناعة الطائرات
  

   

          
           

  22“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

ان ذهبت سلمىأجب عن السؤال اآلتي:     ؟إلى أ م
           

22 

          
قة  الخضارسوق   ان األلعاب  الطیور حد    معرض الكتاب  د

          
           

  23“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

 عن السؤال اآلتي: ما اسم القصة التي اشترتها سلمى؟أجب  

           

23 

          
ام   السندباد  لیلة ودمنة  ة ولیلةألف لیل     األ

          
           

  24“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

ان معرض الكتاب الذ زارته سلمى؟أجب عن السؤال اآلتي:    في أ مدینة 

           

24 

          
ة     الّرمثا  الّسلط  عّمان  العق

          
           

  25“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”. 

قام معرض الكتاب في العام الواحد؟  م مرة    أجب عن السؤال اآلتي: 

           

25 

          
   أرع مرات  مرة واحدة  ثالث مرات  نمرتی 
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القراءة  –الصف الثانى ، والصف الثالث   
 أداة التقويم العامة 
 (نسخة الطالب)

 
  

 ______________________________________________________________ سم:اال

           

0 

          
ع   َعدّ      عود  َسعیدُ   د

          
           

لمَة جدیدَة ذات معنى ج صوتاستبدل   َن  انه حرًفا آخر لُتَكوِّ لمة ( َجَمَع ) وضع م  فى 
           

1 

          
   َلَمعَ   مع  عَ مَ سَ   عم 

          
           

أتى  اء مما  ال ا   ضع دائرة حول الكلمة التى تحو مدًّ
           

2 

          
   حَاِمدُ    َجِمیلُ   ِعَمادُ   َمْحُمودُ  

          
           

ة   ضع دائرة حول الكلمة التى تحو شدًة مضمومة فى الجملة اآلت
           

3 

          
ْرَس        الُمَعلِّمُ       قرأ       للطُّالبِ         الدَّ

          
           

ةضع دائرة حول الكلمة التى تحو ( ال )   ة فى الجملة اآلت  شمس
           

4 

          
یفِ   َلة    فى    فصِل     الصَّ    .الِعَنُب    فاكهتي    الُمَفضَّ

          
           

سرضع دائرة حول الكلمة   ن  ة التي تحو تنو  فى الجملة اآلت
           

5 

          
ٌد    َقَلَم      ِحْبٍر    َجِدیًدا .   اْشتر   ُمَحمَّ

          
           

ة األفً  الكلمِة التى َتْحِو ضع دائرًة َحوَل    مقصورة فى الجملة اآلت
           

6 

          
ِه    في   َمعَ      َصلَّى     َعلِّيٌ      .المْسِجدِ       َأب
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عضع دائرة حول   ح لكلمة التقط َ )  ( الصح   اْسَتْنَش
           

7 

          

    قَ ـ  ـَ شـ  ــنْ   ـتَ اسْ    ـقَ  شـَ ـنْ   ـتَ ـ  اْسـ  َشقَ   ـتَنـْ   ـْ س  ا  قَ ـ  شـَ  ـتَنـْ  اسـْ  

          
           

ْد معنى الكلمِة التي تحتها خّط :    الطائر الحب التقطحدِّ

           

8 

          
   تركَ   رمى  شربَ   أكلَ  

          
           

ْد معنى الكلمِة التي تحتها خّط :   اِرعَ َعَبَر حدِّ ٌد الشَّ  ُمَحمَّ
           

9 

          
   أحبَّ   قطعَ   سارَ   أخذَ  

          
           

َراَجِة .  َعَجَلةَ معنى الكلمة المخطو تحتها : غیَّرُت  راخت    الدَّ
           

10 

          
   لكسِ   رسي  إطار  دقوَ مِ  

          
           

ْنُت فى   ُ . عَجَلةٍ حّدد معنى الكلمة المخطو تحتها :   من أمر
           

11 

          
   ضعفٍ   قوةٍ   طءٍ   سرعةٍ  

          
           

 َسِعْیٌد إلى الُْسَتانِ  َنَظرَ حّدد معنى الكلمة المخطو تحتها :  
           

12 

          
   سافرَ   شاهدَ   رجعَ   ذهبَ  

          
           

ٌد َضِعْیُف    النََّظرِ حّدد معنى الكلمة المخطو تحتها : ُمَحمَّ
           

13 

          
صر  القدم  القلب  الید     ال
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ة : رَمَضاُن  اختر   الكلمات اآلت طة فى المعنى  لمات مرت  ثالث 

           

14 

          
ام     هالل  نظارات  ةرُ   ص

   أنف  حاسوب  فطور  رأس 

          
           

ة : ِعْیدُ   الكلمات اآلت طة فى المعنى  لمات مرت  أعط ثالث 

           

15 

          
   دراسة  قلم  عمل  ضیوف 

   أوراق  ألعاب  بهجة  مدرسة 

          
           

ة : َفَواِكهُ   الكلمات اآلت طة فى المعنى  لمات مرت   أعط ثالث 
           

16 

          
ارة  مشمش  تفاح     عنب  س

   رسي  أخ  صدی  رجل 

          
           

ة بوصف مناسب : تناثر الزَّْهُر على األْرضِ     __________ أكمل الجملة اآلت

           

17 

          
لة  عة  السمینة  الخضراء  الطو    الرف

          
           

ة بوصف مناسب : َنظََّف الطُّالُب الملعَب      __________ أكمل الجملة اآلت

           

18 

          
ارد  الدافئ     الناعم  الكبیر  ال

          
           

19 
          
          
          

           

َفرِ ماذا    ( _______________ )   ؟أقول لمن َعاَد من السَّ
           

20 
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ة بدقة  ة على األسئلة التي تلیها اقرأ الفقرة اآلت  :لإلجا
           

21 

          
ًا حول ال، واشترت قصة عرض الكتاب السنو في مدینة عمانذهبت سلمى إلى م  تا اد و سند

 .صناعة الطائرات
  

   

          
           

ان ذهبت سلمىأجب عن السؤال اآلتي:     ؟إلى أ م
           

22 

          
قة  الخضارسوق   ان األلعاب  الطیور حد    معرض الكتاب  د

          
           

 أجب عن السؤال اآلتي: ما اسم القصة التي اشترتها سلمى؟ 

           

23 

          
ام   السندباد  لیلة ودمنة  ة ولیلةألف لیل     األ

          
           

ان معرض الكتاب الذ زارته سلمى؟أجب عن السؤال اآلتي:    في أ مدینة 

           

24 

          
ة     الّرمثا  الّسلط  عّمان  العق

          
           

قام معرض الكتاب في العام الواحد؟  م مرة    أجب عن السؤال اآلتي: 

           

25 

          
   أرع مرات  مرة واحدة  ثالث مرات  نمرتی 
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داة التقويم الخاّصة (الفرديّة)أ  

 القراءة 
 

  إرشادات للمعلّم
 :يتأّكد المعلّم من توفّر كل مما يلي 

o .ورقة اختبار لكل طالب 
o دفتر بطاقات تحفيز األسئلة 
o .(القراءة والحساب ) ورقة وقلم رصاص لكل طالب 
o  الطاولة.جلسة مريحة للطالب والمعلّم بحيث يجلس أحدهما مقابالً لآلخر حول 

 .يبدأ المعلّم االختبار من المهّمة األولى 
 :لكل مهّمة 

o  يتأّكد المعلم إن كان هناك حاجة لبطاقة تحفيز وفي هذه الحالة يفتح المعلم الدفتر على البطاقة
 المناسبة.

o  ّختبار.م التعليمات المناسبة كما في االيقدّم المعل 
o  :يسّجل المعلّم استجابة الطالب لكل فقرة  ،صائبة = .خاطئة = 
o .بعد انتهاء المهّمة يتبع المعلم تعليمات االختبار لالنتقال إلى المهمة التالية 

 نتهاء من جميع المهام والفقرات يقوم المعلّم بإكمال جدول التلخيص بوضع إشارة (بعد اال في المكان (
 ف الطالب عندها في كل فئة.الذي يشير إلى المهّمة  التي توقّ 

 المعلم مستوى الصف المناسب للطالب باختيار الصف الذي يوجد أمامه أكبر عدد من إشارات ( يحدّد .(
نفسه من اإلشارات يختار المعلم الصف األدنى ويضع الطالب  وإذا كان هناك أكثر من صف أمامه العددُ 

 فيه.
  

  _____________________________________________االسم 

 ______________ الفصل ______________الصف 

 ______________ العمر  ______________النوع االجتماعى 

 
 KG 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2القراءة

       المفردات
       أصوات الحروف

       الوعي الصوتي
       القراءة واالستيعاب

       الكتابة

       الطالبالصف المناسب لمستوى 
 

  

   



 2          )2015 – 2014الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  \المشروع الوطني التجريبي العالجي للقرائيّة والحساب في األردن ( وزارة التربية والتعليم 

  المفردات

قراءة متأنية سليمة بالحركات . للطالب اقرأ الجمل  1  :تعليمات عامة
/ ، اطلب من الطلبة اإلتيان بمعنى الكلمة المخطوط تحتها بصيغة ما معنى كلمة ( ... ) معنى للكلمة ) بعد قراءة الجملة ق بإعطاء( فيما يتعلّ  2

اإلجابة الصحيحة باللغة العامية مقبولة.  تعتبر 

  لالنتقال إلى المستوى المناسب .  أسفل الورقة اتبع التعليمات 3
  .كل فرعيم مباشرة عند االنتهاء من ت إشارة التقيثبّ  4

 3.1 3.2 ابدأ : أكبر من ثماٍن  سنوات 2.1 2.2  ابدأ : من خمس إلى سبع سنوات 

 


 السؤال السؤالالسؤالالسؤال

 َدهاما َمْعنى اْلَكِلَمِة الَّتي َسُأح دهما َمْعنى اْلَكِلَمِة الَّتي َسُأحَ  َلَك في اْلُجَمِل اآلِتَِة: دِّ دهما َمْعنى اْلَكِلَمِة الَّتي َسُأحَ  َلَك في اْلُجَمِل اآلِتَِة: ادِّ دهااْلَكِلَمِة الَّتي َسُأحَ ما َمْعنى  َلَك في اْلُجَمِل اآلِتَِة: ادِّ  َلَك في اْلُجَمِل اآلِتَِة: دِّ

 َّ ِة َفَوَجَد ُلْؤُلَؤًة َثمیَنًة. َش َ م ّاُد َْطَن السَّ اَن  لم یذهبِ   فتح )(الصَّ ُة إلى المدرسِة ألنَّ الثلَج    )(مانًعا. اعائقً الطل
 َ ِة. ْطَفاُل َحْوَل اْلُمَعلِّ ألا َتَحلَّ ( التف َمِة ِلَسماِع اْلِقصَّ

 ع ) تجمّ  –
 

ةِ الفالُح الزَّ  درَس  ستخرَج حّاِت القمِح الذهب (نّقى . رَع ل
 )  جمع - حصد  – فصل –عزل  –فك  –

 

   ضرب )  –رّن  –( دّق الَوَلُد َجَرَس الَمْدَرَسِة.  َقَرعَ 
َة ألنّ  ة الثمِن.  اهظةُ ها لم تشتِر سلمى اللع  –( غال

  مرتفعة ) 
 

اٍت  َم اْلَجُْش اْلَعَرِيُّ َتْضِح َمةً َقدَّ بیرة .  َجس  )– 
مة )   عظ

اِت حًّ الطَّ یرتاُد   ت ُة الم    یذهب ) –( یزور  ا للعلمِ ل

ا في السماِء. عالً  طیرُ من الطیوِر  اِسرً شاهدُت 
  مجموعة ) –(جماعة 

 
ُم.  َضمَّدَ   –داو  –( لّف الطَّبیُب ُجْرَح عاِصٍم َفَتَوقََّف الدَّ

  عالج )
 

في الَمْعنى َبْیَن الَكِلَماِت اآلِتَِة: رِّق ف  في الَمْعنى َبْیَن الَكِلَماِت اآلِتَِة: رِّق ف 

اِت اآلِتَِة:في الَمْعنى َبْیَن الَكِلم رِّق ف ًال. اْلُمَهْنِدُس َبْیتً  َصمَّمَ  في الَمْعنى َبْیَن الَكِلَماِت اآلِتَِة: رِّق ف  –رسم  - ( شّل ا َجم
  ) خطط

 
قطف . الّناضجةماَر الفالُح الثّ  یجني  –یجمع  –( 

  حصد) 
 

ما مَّ فُل أُ أخبَر الطِّ   ( أخو أمي ) َیْوَم العیِد.   خاليُزْرُت َمْنِزَل  حدث . یجر ُه     ألّح)  –( أصّر اْلَوَلُد َعلى النَّجاِح.  َصمَّمَ    ) حصل -صیر –( 
قضى ُق على نفسِه.ارِ السّ  یجني  –قتل  –یهلك  –( 

  یوقع نفسه فى المهالك) 
 

ِر.  الخاليَأْشَرُب الَعصیَر  َّ حتو  (الفارغِمَن السُّ سیر هرِ الماُء في النَّ  یجر    )، ال  ُ إلى َخطِّ  َوَصلَ    )  مشي –یتدف  –(     ( زار ) الطالُب زمیلهم المرَض.  عادَ    بلغ )  –( انتهى الّنهاَِة. اْلُمَتساِب
شخص  - واحد,(ا.الُمَساِفرَن ِمْن ِرْحَلِتِه ُمْتَعً  َأَحدُ َعاَد 
  ) واحد

ان )  –( مدینة . األزرقِ هاَب إلى واحِة الذّ  بُّ حِ أُ      م
اِئََّة .  َوَصلَ   –جمع –( رط الطَّاِلُب األْسالَك اْلَكْهَر
  ) .  ضمّ 

   ( رجع) ا.سالمً  هِ المسافُر إلى وطنِ  عادَ  

واُم الرَّْسِميُّ ِللطَّ  ِلماٍت َتْرَتِطُ    ( لون أزرق ) .األزرقَ حنیُن تحبُّ الفستاَن    ( یوم).اَألَحدِ َلَِة َیْوَم َیْبَدُأ الدَّ ِلماٍت َتْرَتُِط ِاْلَكِلَمِة اآلِتَِة: ِاْلَكِلَمِة اآلِتَِة: أَْعِط َثالَث َ  أَْعِط َثالَث َ
:ِلماٍت َتْرَتُِط ِاْلَكِلَمِة اآلِتَِة ِلماٍت َتْرَتُِط ِاْلَكِلَمِة اآلِتَِة: أَْعِط َثالَث َ    شارع ... )  –راكب  –( سائ َسّاَرةٌ    )  ...ضاعة –آلة  –( عامل َمْصَنع .  أَْعِط َثالَث َ

ةَ  َأْكَملِ     )...ماء –مزارع  –ح فّال  –( أشجار ُستانٌ    لثة ...) –معجون  –فرشاة  –( فم َأْسنانٌ  ةَ  َأْكَملِ   :ِسبٍ ُمنا بَوْصفٍ  الُجَمَل اآلت  :ِسبٍ ُمنا بَوْصفٍ  الُجَمَل اآلت

رة َمْلَعبٌ  م  –(     )  ...سفینة –شاطئ–( ماء حرٌ    )  ...هدف –جمهور  –ح
 –المفقودة  –... ( الضائعة أََعاَد الطَّاِلُب النُُّقودَ 

  ) الكثیرة
 

ات  –الفائزات  –...( المتفوقات تكرم المدیرة الطال
ات   ) . ...النجی

 

  ِةَ  لِ َأْكم ةَ  لِ َأْكمِ  :اِسبٍ ُمن بَوْصفٍ  الُجَمَل اآلت َ  :اِسبٍ ُمن بَوْصفٍ  الُجَمَل اآلت ُ َفْوًزا َحّق مً  الفر    )  هائالً  – ابیرً  – ا...( عظ
غیر  – ...( الضارةُم المبیداُت لقتِل الحشراِت دَ ُتستخْ 

  ) غیر المفیدة –النافعة 
 

لٌة  بیرة هذِه مش ة  –( طة ) –سهلة  -شدیدة –صع لمتین تشار    ) ...( الشدیدَأَحسَّ الَمرُض ِاَألَلِم    س  في حروفها )تبَ (لمة  انأعط 
اتب  توب  –( ة ...) –تاب  –م ت   م

 
لمة(   لمات  تشارك   ) في حروفهاََحثَ أعط ثالث 
حوث  –احث (   )...ّحاث  –َْحث  –م

 
عیدة َساَفَر َأبي ِإلى ِالٍد   ُة فوَق السارِة ارتفعت الرَّ   بیرة)  –واسعة  –جمیلة  –(  ة ا لة  –(العال    ) المرتفعة –الطو

 (10)المجموع(10)المجموع(11)المجموع(11)المجموع

  3.1: 4 <المجموع  2.2: 4 <المجموع  2.1: 5 <المجموع  

     3.2: 7 >المجموع   3.1: 8 >المجموع   2.2: 8 >المجموع 

2.1صوت الحرف  قف واذهب إلى 2.2صوت الحرف  قف واذهب إلى   3.1صوت الحرف  قف واذهب إلى   3.2صوت الحرف  قف واذهب إلى     
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    صوت الحرف
 :تعليمات عامة

اقرأ التعليمات بتأّنِ قبل بدء 
  االختبار

  انتظر خمس ثواٍن لإلجابة ، ثم انتقل إلى التالي .  1
  لالنتقال إلى المستوى المناسب .  أسفل الورقة اتبع التعليمات 2
 ثبت إشارة التقييم مباشرة عند االنتهاء من الكلمة .  3
فى حالة مخالفة الطالب للحركات الموجودة على الكلمة يفقد العالمة .  4

KG 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 
   

 السؤال  السؤال السؤالالسؤالالسؤالالسؤال السؤال

  أتي اقرأ ما:   أتياقرأ ما:   أتياقرأ ما:   أتياقرأ ما:   أتياقرأ ما:   أتياقرأ ما: 
  اّتَصَل   َذَهَبْت   خالٌد   امُ ِسه  ها  َع    
  ورُ َعم  ُرلى  یُن َحن  ارُ ِثم  ظي  لُ    
  هِ َأْصِدقائِ   إلى  ُروُع   هارِ زْ أَ   ضو  بِ    

  ادش  وقِ السّ   فاد  َْحمي  صادَ   را  
  ىُمْصطف و  ْت تعَ مْ تَ واسْ   نىمُ   َرَش فَ   سوُس   ثو  
  واتَّّفقوا   رِ یْ السَّ ِ   اْلماءَ   رٌ و ر غُ   َقَلمُ   تي  
  على  على  الّسحاُب   َنّظمَ   اَسْهمً   جادَ   
  هابِ الذّ   دامِ اَألقْ   بَ لَّ قَ   افً ْ سَ   َأْرضٍ   دارَ   
  لىإِ   اَرْت زَ   دُ دِّ ُشَ   زةٌ ْجهِ أَ   َحَسنٌ   نورُ   
  كَ لِ ذَ   ُعال  ّوعَ نَ تَ   َجرٍ شَ   دٌ ُمحمَّ   رَ زا  
مٌ   ُهد  الَعَملُ   رُش       جدِ سْ مَ الْ   رَ وْ غَ   ُمْسَتق
مُس   َسرعُ      ربِ قَ الْ   افيالّص   اْسِتْمتاعُ   یلٌ تطُمسْ   الشَّ

 (12)المجموع(12)المجموع(12)المجموع(12)المجموع(12)المجموع(12)المجموع

  3.1: 4 <المجموع  2.2: 4 <المجموع  2.1: 4 <المجموع  1.2: 4 <المجموع   1.1: 4 <المجموع   

     3.2: 9 >المجموع   3.1: 9 >المجموع   2.2: 9 >المجموع   2.1: 9 >المجموع   1.2: 9 >المجموع   

  
 قف واذهب إلى
1.1الوعي الصوتي   

 
 قف واذهب إلى
1.2الوعي الصوتي   

 
 قف واذهب إلى
2.1الوعي الصوتي   

 
 قف واذهب إلى
2.2الوعي الصوتي   

 
 قف واذهب إلى
3.1الوعي الصوتي   

 
 قف واذهب إلى
3.1الوعي الصوتي   
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    الوعي الصوتى
  :تعليمات عامة

اقرأ التعليمات بتأّنِ قبل بدء 
 االختبار

  انتظر خمس ثواٍن لإلجابة ، ثم انتقل إلى التالي .  1
  لالنتقال إلى المستوى المناسب .  أسفل الصفحة اتبع التعليمات 2
 ثبت إشارة التقييم مباشرة عند االنتهاء من الكلمة .  3
فى حالة مخالفة الطالب للحركات الموجودة على الكلمة يفقد العالمة .  4

KG 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 
   

  السؤال السؤالالسؤالالسؤال السؤالالسؤال السؤال

 األول الحرف صوت ما
تسمعه في الكلمات  الذ

ة:  اآلت

 ما المقطع األول الذ
ة:   تسمعه في الكلمات اآلت

 ما المقطع األول الذ
ة:   تسمعه في الكلمات اآلت

 األول  صوت الحرفاحذف
ة والفظ  ة الكلمات اآلت في بدا

 الكلمة الجدیدة :

 األول الحرف احذف صوت
ة والفظ  ة الكلمات اآلت في بدا

 ة :الكلمة الجدید

 األول  صوت الحرفاحذف
ة والفظ  ة الكلمات اآلت في بدا

 الكلمة الجدیدة :
 

َتبَ  ُض    حُ امِ سَ    َ      سافرمُ    عادُ سُ    مالٌ جَ    َیْر
     َیدقّ    ِجداُر    ماءُ سَ    ى ُمرَتض   دُ َمْسجِ    َسِمعَ 
     ذابعَ    ساءُ نِ    ِرجالٌ    شفىتَ ُمسْ    يَیْرم   زُ ُخبْ 

األخیر الذ ما المقطع    ِسهامُ 
ة:  تسمعه في الكلمات اآلت

 ما المقطع الثاني الذ
ة:  تسمعه في الكلمات اآلت

ة  اضف صوتً أ   بیرُ َ     مْ لَ قَ  إلى بدا
ة:  الكلمات اآلت

  
     َجَمَع    رمٌ    َقلمٌ 
قف)ف قِ    عیدُ سَ    حُ ُأسامِ    تارٌ سِ    أرُض    ِقْردُ  )    
ة  اضف صوتً أ     أزهارُ    منهُ    ُمنى إلى بدا

لمة  ة لتقرأ  الكلمات اآلت
 جدیدة:

     سقم...) –(رقم  مقَ 
حرج  –فرج  –(درج  جرَ      ُطیورُ    زاَر    ِرضا

     رج...)ه –

     ما المقطع األخیر الذ
ة:   تسمعه في الكلمات اآلت

استبدل الصوت األول من    رهَ   
ة:   الكلمات اآلت

  
     رمَ       
     مالُ    َسد      ُمصطفى    
     ماهرُ    ماء      راحٌ     
    سمیرةُ    فرَ      اهاتفً     

 )9(المجموع)11(المجموع) 6(ع المجمو)9ع (المجمو)6( المجموع) 8ع (المجمو

  2.2: 4 <المجموع   2.1: 5 <المجموع   1.2: 3 <المجموع   1.1: 4 <المجموع   KG: 3 <المجموع   

       3.1: 7   >المجموع  2.2: 4   >المجموع  2.1: 6   >المجموع  1.2: 4   >المجموع  1.1: 4   >المجموع

 قف واذهب إلى
 ) KG( الكتابة 

 
 قف واذهب إلى

1.1الكتابة   
 

قراءة  قف واذهب إلى
 فهم \النص شفوياً 
1.2المقروء   

 
قراءة  قف واذهب إلى
 فهم \النص شفوياً 

  1.2المقروء 
 

قراءة  قف واذهب إلى
 فهم \النص شفوياً 
2.2المقروء   

 
قراءة  إلىقف واذهب 

 فهم \النص شفوياً 
  3.1وء المقر

   

 



 5          )2015 – 2014الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  \المشروع الوطني التجريبي العالجي للقرائيّة والحساب في األردن ( وزارة التربية والتعليم 

 ً   فهم المقروء  /   قراءة نص شفهيا
1.2 2.1 2.2 
 

  السؤالالسؤالالسؤال

صوت  هذه ح و  ل صح ش ز جیًدا واقرأها  . حین عالٍ قصة قصیرة، ر
عض األسئلة حول ما قرأته. هل فهمت المطلوب منك؟ حین  تنتهي، سأسألك 

القراءة. مستعد؟ لنبدأ.  أقول لك "لنبدأ"، ابدأ 

صوت  هذه ح و  ل صح ش ز جیًدا واقرأها  . حین عالٍ قصة قصیرة، ر
عض األسئلة ح ول ما قرأته. هل فهمت المطلوب منك؟ حین تنتهي، سأسألك 

القراءة. مستعد؟ لنبدأ.  أقول لك "لنبدأ"، ابدأ 

صوت  هذه ح و  ل صح ش ز جیًدا واقرأها  . حین عالٍ قصة قصیرة، ر
عض األسئلة حول ما قرأته. هل فهمت المطلوب منك؟ حین  تنتهي، سأسألك 

القراءة. مستعد؟ لنبدأ.  أقول لك "لنبدأ"، ابدأ 
ُك  َهاِسنِّ ِب   لَْيلَى   أََحسَّتْ  َرِتأنْ   َوْردَةِال  ِمْن  ْحلَةُ نَّ ال  اْستَأذَنَِتذَهبَْت  .تَتَحرَّ   يةِ َمحمِّ لِ   بِِرْحلَةٍ   الِقياَم  سَرةُ األُ قَرَّ

َمتَِها  إِلَى ُ ال  اَسأَلَتْه  .َهاَرحيقَ   تَأُخذَ   تنموسَ   َال تََخافي  :قَاَلتْ فَ   ،ُمعَلِّ ع   ،طيفِ لَّ ال  هاَجّوِل  َعجلونَ   َغاباِت  ذَاما  :َوْردَة   وتَنوُّ

َفتَ فَ   ها،َحيَوانَاِت و  نَبَاتَاتِها  .العََسَل  َسأْصنَُع  بَْتأَجا  بَِرحيقي؟  َستَْفعَليَن        ةٌ.َجِديد  ِسنٌّ    َجديدَةً.  بيئَةً   تَعرَّ

                              

                              

   (15)المجموع   (15)المجموع   (12)المجموع
 2.1: 6 <المجموع 1.2: 6<المجموع  

 :اطرح على الطالب أسئلة الفهم>10المجموع  :اطرح على الطالب أسئلة الفهم 10>المجموع  اطرح على الطالب أسئلة الفهم : 7>المجموع 
   2.2الكتابة إلى واذهب قف  2.1الكتابة إلى واذهب قف   1.2الكتابة إلى واذهب قف

ت) نِّ َلْیَلى ؟ ماذا َحَصَل ِلسِّ  ِة؟ ( الوردة والنحلة)    ( تحر ه؟ األُ ا الَِّذ َأَراَدْت م  َمْن َأْطاُل الِقصَّ ام  ام برحلة) ْسَرُة اْلِق   ( الق

الخوف ) ماذا َشَعَرْت َلْیَلى ؟  قها) ( ؟ِمَن الَوْرَدةِ  َذا اْسَتأَذَنْت النَّْحَلةُ مالِ    ( ْر اْسَم    لتأخذ رح ُ اِن اّلذ اتََّفَقِت األُ اْذ ات زارته ؟ ( على ْسَرُة الَم ة غا محم
  عجلون)

 

قي)  ؟ الَوْرَدةُ َذا َسَأَلْت ما   المعلمة ) إلى ( ِإَلى َمْن ذهبت َلْیَلى ؟  اِت َعْجلوَن( لَجوِّها الَلطیف وَتنوُِّع ْسَرُة لماذا اْخَتاَرِت األُ    ( ماذا ستصنعین برح َمحمََّة غا
اَتاته)     َحیواناِتها وَن

ِ  النَّْحَلةُ ا َسَتْصَنُع ماذ   ( سن جدیدة) ِلَلْیَلى ؟  سینموَماَذا  اِت َعْجلونَ    ( العسل ) ؟ِمَن الرَّحی    بیئة جدیدة)  (؟ماذا َسَتَتعرُف اُألْسَرُة في َمحمََّة غا
(4)المجموع (4)المجموع (4)المجموع

  3.1: 2 >المجموع    2.2: 2 >لمجموع ا  2.1: 2 >لمجموع ا

1.2الكتابة   قف واذهب إلى  2.2الكتابة   قف واذهب إلى2.1الكتابة  قف واذهب إلى 
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 ً   فهم المقروء  /   قراءة نص شفهيا
3.1 3.2 


السؤالالسؤال
صوت  هذه ح و  ل صح ش ز جیًدا واقرأها  . حین عالٍ قصة قصیرة، ر

عض األسئلة حول ما قرأته. هل فهمت المطلوب منك؟ حین  تنتهي، سأسألك 
القراءة. مستعد؟ لنبدأ.  أقول لك "لنبدأ"، ابدأ 

صوت  هذه ح و  ل صح ش ز جیًدا واقرأها  . حین عالٍ قصة قصیرة، ر
عض األسئلة ح ول ما قرأته. هل فهمت المطلوب منك؟ حین تنتهي، سأسألك 

القراءة. مستعد؟ لنبدأ.  أقول لك "لنبدأ"، ابدأ 
ُ  َطيَّاَرٍة  ُصْنعلِ   َوَرشا  رامي   تَعاَوَن    اْألَْشيَاَء  تَُحِوُل  ُمْبِدَعةٌ   َسْلَوى َواِلدَة

ن    .َوَرقِيَّةٍ    اْلُخيُوِط  من   ُجسِ نْ ت  َجديدَةٍ؛  ِلَموادَّ  َواْألَْخَضِر  َواْألَْسَوِد  بِاْألَْحَمِر  ااهلَوَّ

ْيِت  ِمَن  تصنعُ و  ،بَِساًطا  اْرتَفَعَِت  .ُسباِعيَّةً   نَْجَمةً  اَسمَرو  ،َواْألَْبيَِض     ،نًاوَصاب  الزَّ

  اْستِْخدَاَم  يدُ تُعو  ،َزبِيبًا  الِعنَِب    ِمَنو  .اقً ُمَحلِّ   ِملَ عَ ال  ِلُرؤيَةِ   افَِرحفَ   الطَّيَّاَرةُ 

  .أَدَواتِها  ا فيه  تَْحفَظَ ل  الفَاِرَغِة   اْلعُلَِب          

   (25)المجموع   (20)المجموع
 3.1: <9المجموع  2.2: <7المجموع 
  :اطرح على الطالب أسئلة الفهم>17المجموع  :اطرح على الطالب أسئلة الفهم15 >المجموع

   3.2الكتابة إلى واذهب قف   3.1الكتابة إلى واذهب قف
َّاَرِة اْلَوَرِقَِّة؟لمن َتعاَوَن  اء لمواد جدیدة)ِلَماَذا ُتَعدُّ ُأمُّ َسْلَو ُمْبِدَعًة ؟    ( رامي ورشا) ُصْنِع الطَّ   (ألنها تحول األش

َّاَرِة اْلَوَرِقَِّة ؟ ض)(ما َأْلواُن الطَّ ِ ؟  ذاَما   أحمر وأخضر وأسود وأب ساطًا) َصَنَعْت أم َسْلَو من  اْلُخُیو  )   
ُل النَّْجَمِة الَّتي ُرِسم ْ َّاَرِة ؟ ْت ما َش ة)على الطَّ اع اُبوَن ؟ يش أ من   ( س    ( من الزت) ء َتْصَنُع الصَّ

ِّ َدْوَلةٍ  نت َِعَلِم َأ َّاَرُة  ُلوِّ    ( الزیب ) َماَذا تحّضر ُأمُّ َسْلَو ِمْن اْلِعَنِب ؟    ؟ ( األردن ) الطَّ
(4)المجموع (4)المجموع

     3.2: 2 >لمجموع ا

3.1الكتابة  قف واذهب إلى  3.2قف واذهب إلى الكتابة  
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ة   الكتا
مات عامة مات 1 :تعل ع التعل   لالنتقال إلى المستو المناسب .  أسفل الصفحة ات

اشرة عند االنتهاء من الكلمة . 2 م م  ثبت إشارة التقی
ة على ذلك .  3 ه المعلم الطل ن ة آخر الكلمة فى الصف الثالث فقط ، و  حاسب الطالب على الشدة وحر

KG 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 
       
  السؤال  السؤال  السؤال  السؤال  السؤال  السؤال  السؤال

:اْكُتْب ما ُْملى َعَلَْك  ِما  َأْكمِل الَكِلَمات َ ِوْف
 َتْسَمُع:

 ِما  َأْكِمل َ الَكِلَماِت ِوْف
 َتْسَمْع:

:اْكُتْب َما ُْملى َعَلَْك  َ اْكُتِب ما ُْملى َعَلَْك:َراَف
ٌد واِلَدُه ِإلى َصالِة  ُمَحمَّ

 الُجُمَعِة . 

 َالَّتي َتْسَمُعَها  ةاْكُتِب الُجَمل
َثِت  اِت الُمناِسَِة:َلوَّ مع الَحَرَ

 َفاَاُت المَاَه الَعْذََة.اْلنُّ 

  َالَّتي  ةاْكُتِب الُجَمل
اِت  َتْسَمُعَها معَ الَحَرَ

الُمناِسَِة :َطاَف الُحّجاُج 
َ    ُمْصَطفى   ___ـَتَح (ف)   فَّاح (ت)ــ___   َب  َحْوَل الَكْعَِة.    َراَف

   ُمَحمَّدٌ    َمْسعود    َقَطـ___ (ف)   َبْیــ___ (ت)   َف 
)   َمْلـ__ـب (ع)   مَ  َثتِ    واِلَدهُ    اْكَتَشَف    َمــ___ــاْر (   َطاَف    َلوَّ
یــ___ (ع)   دَ  )   َر اْكُتِب َما ُْملى    َبــ___ (

ْرَس  َتَب الَوَلُد الدَّ  َعَلَْك:َ
  الُحّجاجُ    اْلنَُّفاَاتُ    ِإلى

 

ة :الَكِلَماتِ اْكتُِ    َیـ___ـَرب (ش)   َحْوَل    المَاهَ   َصالةِ  اآلت
َتَب    رامي    َعیـ___ (ش)   .الَكْعَةِ    الَعْذََة.  الُجُمَعةِ    َ

   الَوَلدُ    ُمَعّلم 

 

 َأْكِمل الُجْمَلَة ِما
ُیَتّمم َمعناها:ِعْنَدما َْأتي 

َشْهُر َرَمضاَن َأُقوُل 
ِألَْصِدَقاِئي( رمضان 

  رم ) 

 

 َأْكِمِل الُجْمَلَة ِما
في عیِد  :ُیَتّمم َمعناهَ 

عیِد، َذَهْبُت  الِفْطِر السَّ
َئ َأْصِدقائي َفُقْلُت  ِألَُهنِّ

  َلُهم( عید سعید ) 

 
 

ْرَس     الدَّ
 

  (5)المجموع  (5)المجموع  (6)المجموع  (6)المجموع  (6)المجموع  (6)المجموع  (4)المجموع
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الملخص قف واذهب إلى   
 قف واذهب إلى
 الملخص
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