


 1من  1صفحة 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التربية و التعليم 

  ..........اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

  ...............مكتب التربية والتعليم 

 .............................. ةرسمد  

 درجة الطالب بعد التصحيح بالحروف 
....................................... 
....................................... 

.......... 
10 

 اسم المصحح :

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

 التوقيع 
 
 
 

 :توقيع المدير
 
 

 
 توقيع ولي األمر

 
 

 

 ب عن جميع األسئلة مستعينا باهلل .يأج

 اختز هوا بين القوسين :: السؤاه األوه

 ( نظام – الزصيف –  الطزيق – لنظيفا) 

 العام          أسير في .....................  على

 أمشي على ..........    ...............في الشارع 

 

 ( . سعيًذا – عوز – ضزسي)  :اختز هوا بين القوسين السؤاه الثاني :

 من فراشه .................. نهض (1

 يؤلمني ............... صرخ متألًما : (2

 .............. عاد عمر من المدرسة  (3

     :(هذه- هذااستخذم اسن اإلشارة في الفزاغ الوناسب )   السؤاه الثالث:

 

 .....................أخي مهند . (1

 

 .... أختي أحالم ..............(2

 

 

 : النلوت وسط( في  كارسن دائزة حوه الحزف )   :السؤاه الزابع

 

  أهسل  - يبني  -  مزة
 

 ..............اختبار الفتزة 

          األول االبتدائي   :الصف                       لغتي     : المادة            اسم الطالب: ............................................ 
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 1من  1صفحة 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التربية و التعليم 

  ..........اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

  ...............مكتب التربية والتعليم 

 .............................. ةرسمد  

 درجة الطالب بعد التصحيح بالحروف 
....................................... 
....................................... 

.......... 
10 

 اسم المصحح :

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

 التوقيع 
 
 
 

 :توقيع المدير
 
 

 
 توقيع ولي األمر

 
 

 

 ب عن جميع األسئلة مستعينا باهلل .يأج

 اختر يًا بين انقوسين :: انسؤال األول

 ( أصحابي – صوًرا –  أنعابي – درسنا) 

 تعد ......... أقضي وقتًا

 أمرح فيه مع ............

 أجمع .......... أقرأ قصًصا

 ألعة كرج مع ..............

 ( . انصور – حالث – أبيه)  :اختر يًا بين انقوسين انسؤال انخاني :

 عمر يتحدث مع ........... في متجر األلعاب . (1

 عمر: أتي ، سأختار ......... لعة . (2

 ..............  وقت الفراغ أجمع أجمل في (3

 

     :(أحالو  – يا)  تانًناسببانكهًت انفراغ  أكًم   انسؤال انخانج:

 

 .كل تيمينك  ..................... مهند  (1

 

 . يا ............ رتثي كتثك (2

 

 : انكهًت أول( في  ـهارسى دائرة حول انحرف )   :انسؤال انرابع

 

  وجه  - زاهيت  -  هواء
 

 ..............اختبار انفترة 

          األول االبتدائي   :الصف                       لغتي     : المادة            اسم الطالب: ............................................ 
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 2من  1صفحة 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التربية و التعليم 

  ..........اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

  ...............مكتب التربية والتعليم 

 .............................. ةرسمد  

 درجة الطالب بعد التصحيح بالحروف 
....................................... 
....................................... 

.......... 
10 

 اسم المصحح :

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

 التوقيع 
 
 
 

 :توقيع المدير
 
 

 
 توقيع ولي األمر

 
 

 

 ب عن جميع األسئلة مستعينا باهلل .يأج

 اختر مما بين القوسين :: السؤال األول

 ( الحليب – كوبًا –  صباح – حليبلا) 

 ما أطية .................              ما أطية .................

 مه الحلية ..............            أشرب..........  كــــل

 من درس " فيه شفاء "   أقرأ النص التالي ثم أجب : السؤال الثاني :

 . سألته أمه : ما تك يا تىي ؟ عاد صالح إلى المىسل حسيىًا

 صالح : إن زميلي محمًدا يرقد في المستشفى ألوه أكل طعاًما ملوثًا . قال

 ................................................................................................................................؟  ما حالة صالح عندما عاد إلى المنزل(  1

 (......................................................) تنوين فتححتوي على ت كلمة(  2

 (......................................................)( كلمة تبدأ بـ ) ال ( الشمسية  3

            (..........................................................) ( كلمة تبدأ بـ ) ال ( القمرية 4

     أرتب الكلمات مكوناً جمالً مفيدة ً:  السؤال الثالث: 
 

 . الباعة – طعام   -  الجوالين  -دائًما  -ملوث   (1

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

 
 . سالمتك – على  – الحمد – هلل  (2

 
 

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

 ..............اختبار الفترة 

          األول االبتدائي   :الصف                       لغتي     : المادة            اسم الطالب: ............................................ 
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 2من  2صفحة 

 



 

  1من  1صفحة 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التربية و التعليم 

  ..........اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

  ...............مكتب التربية والتعليم 

 .............................. ةرسمد  

 درجة الطالب بعد التصحيح بالحروف 
....................................... 
....................................... 

.......... 
10 

 اسم المصحح :

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

 التوقيع 
 
 
 

 :توقيع المدير
 
 

 
 توقيع ولي األمر

 
 

 

 ب عن جميع األسئلة مستعينا باهلل .يأج

 اختر مما بين انقىسين :: انسؤال األول

 ( نهار – أعمم –  نحهت – نحهتنا) 

 .................       أحلى        ................. اسمي

  ..................ليل              ...............أعمل                        

 " الخروف األحمقمن درس "    أقرأ اننص انتاني ثم أجب : انسؤال انثاني :

 خروفًا كان يسير وحده .خرجت األغنام إلى المرعى مجتمعةً ، لكه 

 ...................................................................................................................... ..........؟  أين كانت األغنام تسير(  1

 (......................................................) حتوي على تنوين فتحت كلمة(  2

 (......................................................) ( كلمة ختمت بالتاء المفتوحة  3

            (..........................................................) ( كلمة تبدأ بـ ) ال ( القمرية 4

     أرتب انكهماث مكىناً جمالً مفيدة ً:  انثانث:انسؤال  
 

 . الخروف –  رأى  -  فرح  - الذئب -عندما   (1

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

 

 . السلحفاء  – سخر    –  األرنب  – من (2
 
 

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

 ..............اختبار انفترة 

          األول االبتدائي   :الصف                       لغتي     : المادة            اسم الطالب: ............................................ 
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 1من  1صفحة 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التربية و التعليم 

  ..........اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

  ...............مكتب التربية والتعليم 

 .............................. ةرسمد  

 درجة الطالب بعد التصحيح بالحروف 
....................................... 
....................................... 

.......... 
10 

 اسم المصحح :

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

 التوقيع 
 
 
 

 :توقيع المدير
 
 

 
 توقيع ولي األمر

 
 

 

 ب عن جميع األسئلة مستعينا باهلل .يأج

 اخرز يًا تين انقوسين :: انسؤال األول

 ( انقزب – حثاتيأ –  انحة – عيدنا) 

       وأنعم فيه بــ...........        أحب ...... من قلبي 

  لنسعد فيه بــ.........            أدعو فيه ...........                       

 " ضيف جديدمن درس "    أقزأ اننص انراني ثى أجة : انسؤال انثاني :

 . أحالودخهد انًعهًح انفصم ، فزأخ انرهًيذاخ يرحهقن حول 

 ...................................................................................................................... ..........؟  ماذا رأت المعلمة عندما دخلت الفصل(  1

 (......................................................)كلمة ختمت بالتاء المفتوحة  (  2

 (......................................................) كلمة تبدأ بـ ) ال ( الشمسية(  3

            (..........................................................) ( كلمة تبدأ بـ ) ال ( القمرية 4

     أرذة انكهًاخ يكوناً جًالً يفيدج ً:  انثانث: انسؤال 
 

 .أصدقاءه  –  نادى  - العصفور  (1

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

 

 . هدية  –  للمولود   –  قدمت  – المعلمة (2
 
 

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

 ..............اخرثار انفرزج 

          األول االبتدائي   :الصف                       لغتي     : المادة            اسم الطالب: ............................................ 
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1

ختبار مادة لغتيا
االبتدائيللصف األول 

……األول/  ……………………………اسم الطالب/ 

لَ أُالِحُظ الصُّوَرةَ ثُمَّ أَْكتُُب  )2(ِمْن اْسِمَھا:اْلَحْرَف األَوَّ

………………………………

)2(أُْكِمُل اْلَحْرَف النَّاقَِص َحَسَب َمْوِضِعِھ: 
بُــُر◌َ ـ……أَ ـوخ……اْلــ

ُن ُجْملَةً:  )3(أَُرتُِّب اْلَكِلَماِت ألَُكّوِ

……………………………………………………………

عــعـعـخخـخـ

ُمِفيدٌ اْحلَِليبُ ِغَذاءٌ 



2

بَُھا:  )6(أَُحلُِّل اْلَكِلماِت إِلَى ُحُروٍف وَمقَاِطعٍ، ثُمَّ أَُرّكِ

)5(أَْنَسُخ اْلنَّصَّ بَِخّطٍ َجِمیل: 

…………………………………………………

ُب اْسَمَھا ِمَن اْلُحُروف:  )6(أُالَِحُظ الصُّوَرةَ ثُمَّ أَُرّكِ

………………………………
رخــضاةُكــر

…………َیـْقـِفـزُ  ………………

…………ُونُ ــــَأكُ  ………………

…………َحـَضـرَ  ………………



3

 : )5(أَْكتُُب َما یُْملَى َعلَيَّ

……………………………………………………………………………………………

)12(أَْقَرأُ اْلَكِلَماِت: 

ذُبَـابَـةٌ َضارٌ خُ أَْكبَـرُ َعــادَ 
َكثِـیـرٌ َرَكـلَ إَِذاَعةٌ ِضْرِسي
ُمَھـذَّبَةٌ ُكَرةٌ ِخـیَارَكَسرَ 

 : )8(أَْقَرأُ النَّصَّ



1

ختبار مادة لغتيا
االبتدائيللصف األول 

……األول/  ……………………………اسم الطالب/ 

لَ أَْكتُُب الْ أُالِحُظ الصُّوَرةَ ثُمَّ  ِمْن اْسِمَھا:َحْرَف األَوَّ
)2(

………………………………

)2(أُْكِمُل اْلَحْرَف النَّاقَِص َحَسَب َمْوِضِعِھ: 
ــیـــ ــْرُكــــضُ …………بِّطِ

ُن ُجْملَةً:  )4(أَُرتُِّب اْلَكِلَماِت ألَُكّوِ

……………………………………………………………

يیـــیــخخـــخـ

ُحْلوٌ اْخلَْوخُ َوَلِذيذٌ 



2

بَُھا: أَُحلُِّل  )6(اْلَكِلماِت إِلَى ُحُروٍف وَمقَاِطعٍ، ثُمَّ أَُرّكِ

)5(أَْنَسُخ اْلنَّصَّ بَِخّطٍ َجِمیل: 

…………………………………………………

ُب اْسَمَھا ِمَن اْلُحُروف:  )6(أُالَِحُظ الصُّوَرةَ ثُمَّ أَُرّكِ

………………………………

: أَ  )4(ْكتُُب َما یُْملَى َعلَيَّ

…………ــُتبُ َأكْ  ………………

…………َأْلـَعـبُ  ………………

…………َركــلَ  ………………

شــمــســرعــمـ



3

……………………………………………………………………………………………

)9(أَْقَرأُ اْلَكِلَماِت: 

ثَْعـلَبُ أُْسبُـوعَ أَُكـونُ ُعَمرُ 
یَْبـِكيبَُخـورٌ َذِكـیَّةٌ َخْیـَمةٌ 

ثِیَــــابُ 
: )11(أَْقَرأُ النَّصَّ



1

ختبار مادة لغتيا
الثالثةللصف األول / الفترة 

……األول/  ……………………………اسم الطالب/ 

لَ أُالِحُظ الصُّ  ِمْن اْسِمَھا:وَرةَ ثُمَّ أَْكتُُب اْلَحْرَف األَوَّ
)2(

………………………………

)2(أُْكِمُل اْلَحْرَف النَّاقَِص َحَسَب َمْوِضِعِھ: 
ــــَسرَ ـ……ــرَ ……َحـ

ُن ُجْملَةً:  )3(أَُرتُِّب اْلَكِلَماِت ألَُكّوِ

……………………………………………………………

ـكـكـكـضــضض

تـَُقوِّياجلِْْسمَ 



2

بَُھا: أُ  )6(َحلُِّل اْلَكِلماِت إِلَى ُحُروٍف وَمقَاِطعٍ، ثُمَّ أَُرّكِ

)5(أَْنَسُخ اْلنَّصَّ بَِخّطٍ َجِمیل: 

…………………………………………………

ُب اْسَمَھا ِمَن اْلُحُروف:  )6(أُالَِحُظ الصُّوَرةَ ثُمَّ أَُرّكِ

………………………………

…………َأْعـــُبــــرُ  ………………

…………َحـــَضــرَ  ………………

…………ابُ ـتَ ــ ………………

فخـروـبعــنـ



3

 : )5(أَْكتُُب َما یُْملَى َعلَيَّ

……………………………………………………………………………………………

)10(أَْقَرأُ اْلَكِلَماِت: 

ِرینَ َحذِ َخْوخٌ َكَسرُعبُورٌ 
یخٌ َسِعیًداِغَذاءٌ یَْرُكضُ  بِّطِ

ِخیَارٌ أَِعُدكَ 
 : )10(أَْقَرأُ النَّصَّ
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