المستوى األول ........... :

كارمل سان جوزيف
مراقبة في مكون القراءة
األسدس الثاني

 -1أضع عالمة تحت الكلمات التي تنتهي بنفس المقطع :

ــــــــ

-

ستار

-

دفتر

تلميذات

-

معلمات

-

ترتب

-

ذبابة

-

مدرب

-

باب

-

فستان

-

تمور

تين

-

توت

سلة

-

نافذة

توت

-

مكتب

 2أقرأ المقاطع وأركب كلمات :ــــــ

 -غر  /با  /ل

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

 -مــ  /ـــال  /ك /ـــم

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

 ثـ  /ــليـ  /ـجـ  /ـــة -تـمـ  /ـسـا  /ح

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

 4أجزئ إلى مقاطع :ــــــ مسكن ......../........../......... :

صباغ ......./............/........:

مثلث ......./......./......./...... :

غرفة ......./........../......... :

 5-أبحث عن كلمات بها :

ـــــــ كــــ ...................... :
خــ ..................... :

عــ ............................ :
تـ ............................ :

 3أقرأ وأصل مع ما يناسب :عجال

حصانا
أحب ماجد أن يصبح

نجارا

جمال
جلست زينب مع

الهر

السبع
هيأت أمي

وجبة شهية

كرة مدورة

كارمل سان جوزيف
االسم .......................... :
المستوى األول ............... :

التاريخ........................... :

مراقبة في التعبير الكتابي

األسدس الثاني
 1أكتب الكلمة في مكانها المناسب :رمان  -عسال  -العلم  -شجرة : غرس أطفال مدرستي  ..........................................في الساحة.ــــــ

 حضرت أمي عصير  ............................................في الحفل. رفع التالميذ ...........................................................عاليا.-

تناولت فاطمة ....................................................وخبزا في الفطور.

 2أضع هو الذي – هي التي : يوسف.........................................................قدم أفراد أسرته.ــــــ

 األم .............................................................نصحت صفية. الديك ..........................................................يصيح في الصباح. -النحلة ..........................................................تعطينا العسل.

 3أصل بين الحيوان ومسكنه :ـــــ

 -الحصان

الخم

 -الدجاجة

الزريبة

 -الخروف

الحظيرة

 -البقرة

االسطبل

 4-أركب من المقاطع ثالث كلمات ثم أركب جملة :

ـــــ

ـــــر عـــ ــــمــ
ـ
.......................

ــــو تــــــ ــضــ ـــــأ
ـ
................................

ـــلى

صـــ

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

........................................ -ثم ................................

.

االسم................................ :

كرمل سان جوزيف

المستوى األول...................... :

 ........مارس2020

مراقبة في النشاط العلمي
 -1أرسم األغذية النباتية :

 -2أرسم األغذية الحيوانية :

 -2أصل بخط كل كلمة مع الجملة المناسبة :

ن2

ن2
األسنان

 -أغسل بانتظام بعد األكل

ثالث وجبات

 أتناول في اليوم بعد االزدياد يكبر الطفل -عند ارتفاع درجة حرارتي

 -3أضع عالمة تحت مصادر الماء :

فيصير راشدا
أنا مريض

ن1.5

 -4ألون الشجرة في فصل الخريف بالبرتقالي ،والشجرة في فصل الربيع باألخضر ن1

ن2

 -5أرسم مراحل نمو اإلنسان من  :رضيع إلى كهل :

 -6أحدد المكان الطبيعي لهذه النباتات :
ن1.5
صحراء

-

جبل

-

بحر

إمالء
يـــتـــجــول سـعـيـد بـالعـربـة مـسـاء.
تـسـكـن كـوثـر مـنـزال رائـعـا.
تـحــتـسـي هـنـاء كـأس حـلـيـب.
يـسـتـظـل هـادي بـظـلـة فـي الـبـحـر.
نقل
يـعـمـل فـهـد فـي الـحـقـل طـول الـنـهار.
سـمـعـت زاهـيـة رنـيـن الـهـاتف.
سـلـمـت عـبـلـة عـلى الـمعـلـمـة.
يـنـظـف راضـي وجـهـه بـالـصـابـون.
إمالء
يـــتـــجــول سـعـيـد بـالعـربـة مـسـاء.
تـسـكـن كـوثـر مـنـزال رائـعـا.
تـحــتـسـي هـنـاء كـأس حـلـيـب.
يـسـتـظـل هـادي بـظـلـة فـي الـبـحـر.
نقل
يـعـمـل فـهـد فـي الـحـقـل طـول الـنـهار.
سـمـعـت زاهـيـة رنـيـن الـهـاتف.
سـلـمـت عـبـلـة عـلى الـمعـلـمـة.
يـنـظـف راضـي وجـهـه بـالـصـابـون.

