
 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  المدخلالمدخلنص الفهم القرائي ؛نص الفهم القرائي ؛  ––  :الوعي الصحي:الوعي الصحي  المستهدفةالمستهدفةالمهارة المهارة 

  

   :التَّاليةِ  سئِلَةِ األ عنِ  أُجيبُ  

  ؟ فَِمهِ  في بِنزيفٍ  َسْعدٌ  أُصيب ف: كي١س

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

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

  ؟ ُمْغلَقَةً  الصْيَدليَّةَ  وَجدَ  ِعْنَدما ساِلمٌ  فيه فَكَّرَ  الَّذي : ما٢س

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

......  

  ؟ تْفكير سالم نتيَجةُ  : ما٣س

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

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

  ؟ واالْعتِذارِ  التَّأَّسفِ  إلى ساِلمٌ  باَدرَ  : ِلماذا٤س

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  نص الفهم القرائي ؛المدخلنص الفهم القرائي ؛المدخل  ––  المهارة المستهدفة :الوعي الصحيالمهارة المستهدفة :الوعي الصحي

  

 ، َونََدمٌ  ، وفََرحٌ  ، وُحْزنٌ  ، أَلَمٌ   :كثَيَرةٌ  باإلْنسانِ  تَُمرُّ  الَّتي اْلَمشاِعرُ : 1س
   :التَّاِليَةُ  اْلَمشاِعرُ  فيها َظَهرتْ  الَّتي اْلَمواقِفَ  النَّّصِ  ِمنَ  استَْنتِجُ   ...، وَحيرةٌ 

  األلم :

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

  -الحزن:

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

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

   -الحيرة والدهشة:

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

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

  -الندم:

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

  .الِقصةِ  ِمنْ  تَعَلَّْمتُها فوائِدَ  ثالثَ  أَْذُكرُ  بِجواري َمنْ  : بِمشاَرَكةِ 2س

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

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

 

  

  

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  نص الفهم القرائي ؛المدخلنص الفهم القرائي ؛المدخل  ––المهارة المستهدفة :الوعي الصحي المهارة المستهدفة :الوعي الصحي 

  

ةِ  َوزيرُ  ثٍ  نَْقلٍ  َعَمليَّةِ  ثُبوتِ  بَْعدَ  الدَّمِ  استيرادِ  إِيقافُ  :الصحَّ   ُملَوَّ

 :اْلخاِرجِ  منَ  الدَّمِ  استيرادَ  اْلَمْملَكةُ  اختار اإلجابة الصحيحة: أَوقَفَتِ 

o  ِواْلُجْهدِ  اْلمالِ  لتوفير .  

o القاتلةِ  األوبِئَةِ  بعِض  نقلِ  لتالفي . 

o  ِبِالدَّمِ  التبرعِ  على اْلُمواطنينَ  لتشجيع .  

ي عِ  طريقِ  َعنْ  تَْنتَِقلُ  الَّتي األوبئةِ  بَْعضَ  أَُسّمِ ثِ  بالدَّمِ  التَّبَرُّ    .اْلُملَوَّ

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

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

 ، النَّبيلِ  العََملِ  َهذا َعلى فيها أشُكُرُهمْ  بالدَّمِ  اْلُمتبرعينَ  إلى ِرسالةً  أَْكتُبُ 

عِ  اْلُمشارَكةِ  َعلى ُحُث اْلُمواطنينَ أو يَّتَهُ  فَوائَِدهُ  ذاكًرا بالتَّبرُّ    .وأََهّمِ

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

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

دُ    اِإلْنسانَ  تُصيبُ  الَّتي األَْمراضَ  أَُعّدِ

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

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

  

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  نص الفهم القرائي ؛المدخلنص الفهم القرائي ؛المدخل  ––المهارة المستهدفة :الوعي الصحي المهارة المستهدفة :الوعي الصحي 

  

  ؟ األَْمراض َهِذهِ  في الوقوعَ  نَتََجنَّبُ  َكيفَ 

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

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

  ؟ األُنفلونزا َمَرض ما أَْعراضُ 

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

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

  ؟ الِفْطريَّاتُ  تَعيشُ  أينَ 

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

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

  ؟ بالمناعةِ  المقصود ما

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

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

  

  

  

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  المعلبات الغذائيةالمعلبات الغذائية  ––نص الفهم القرائي نص الفهم القرائي   ––الوعي الصحي الوعي الصحي المهارة المستهدفة : المهارة المستهدفة : 

  

  - أجيب عن األسئلة اآلتية:

  : ما وسائل حفظ األغذية؟١س
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

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

  : متى تلجأ الى استخدام المعلبات الغذائية؟٢س  
.....................................................................................................................................

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

: ما أنواع المعلبات الغذائية التي تفضل تناولها؟وكم مرة تتناولها ٣س
  اسبوعيا؟

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

.......  

  : ما الشروط الصحية الواجب مراعاتها في الطعام ليكون مفيدا؟٤س
.....................................................................................................................................

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

  

  

  

  

  

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  المعلبات الغذائيةالمعلبات الغذائية  ––نص الفهم القرائي نص الفهم القرائي   ––المهارة المستهدفة : الوعي الصحي المهارة المستهدفة : الوعي الصحي 

  

  -أتصفح النص وأنتقي منه المعلومات التالية:

  وسيلة من وسائل حفظ األطعمة:

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

  كلمة تستخدم لطهي الطعام :

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

  كلمة تتضمن همزة متطرفة :

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

  جمع تكسير :

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

   أمأل الفراغات بإحدى الكلمات التالية:

  السائل -الغلق -النفع والصالح -االنحناء وعدم االستواء -المرض

  ضد الكلمة  مرادف الكلمة  الجملة المفيدة

  الفتح     القفلالعبوات محكمة 

    العطب  الفسادالمعاملة الحرارية للمعلبات تقضي على 

  الجامد    في الماء بالمعاملة الحرارية الذائبيتأثر الفيتامين 

  االعتدال واالستقامة    االعوجاجيظهر عليها  ينبغي تجنب المعلبات التي

    الصحة  العافيةينبغي مراعاة سالمة المعلبات حفاظا على 

  

  

  

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  المعلبات الغذائيةالمعلبات الغذائية  ––نص الفهم القرائي نص الفهم القرائي   ––المهارة المستهدفة : الوعي الصحي المهارة المستهدفة : الوعي الصحي 

  

         أبحث في النص عن جمع كل مفرد مما يلي

 :معلب  ................................................  

 : فيتامين  ................................................  

 :وعاء ................................................ 

   :عبوة................................................  

  أستعين بمعجمي اللغوي للبحث عن معنى الكلمتين الملونتين:

   الحذر عند استعمال المعلبات الغذائية توخيينبغي 

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

   المتعفنةتجنب استهالك األغذية ذات الرائحة  

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

   . اْلِغذاءِ  تَْعليبُ  بَِها يَُمرُّ  الَّتي اْلَمراِحلَ  َخَطواتٍ  ثالثِ  ِمنْ  قائَِمةٍ  في أَْكتُبُ - 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  المعلبات الغذائيةالمعلبات الغذائية  ––نص الفهم القرائي نص الفهم القرائي   ––المهارة المستهدفة : الوعي الصحي المهارة المستهدفة : الوعي الصحي 

  
 ؟ اْلُمعلَّبَةِ  األَْغذيةِ  ِ◌صناَعةِ  إِلى اللُّجوءِ  أَسبابِ  أَهمُّ  ما - 1

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

 ؟ األَْغذيَةِ  َعلى التَّْعليبِ  َمراِحلُ  تَتُْرُكها الَّتي التَّأْثيراتُ  ما 2- 
.........................................................................................................................................

..................................................................................................................  
 ؟ اْلُمعلَّبَةِ  األَْطِعَمةِ  فَسادِ  على تَُدلُّ  الَّتي اْلعالماتِ  بَعضَ  أَْكتُبُ  - 3

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

  :اْلِغذائِيَّةِ  اْلُمعَلَّباتِ  اِستِْخَدامِ  ِعْندَ  بَِها األَْخذُ  يَْلَزمُ  الَّتي االْحتياطاتِ  ِمنَ  4- 
 ا.فَتِْحهَ  قَْبلَ  اْلعُْلبَةِ  َسْطحِ  َغسلُ  -

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

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

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

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

...................................................................................................  
  يلي: َما ِلتَْعليلِ  يُجاورني َمنْ  أُشاِركُ  5- 

  اْلغذائيَّةِ  اْلُمعلَّباتِ  َعلى اْلَمطبوَعةِ  اإلْرشاداتِ  قِراءةِ  َعلى اْلُمْستَهِلكِ  ِحْرصُ   -أ
.........................................................................................................................................

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

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

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

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

 
 
  
  
 
 
  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  أسلوب الشرطأسلوب الشرط  --األسلوب اللغوياألسلوب اللغوي  ––المهارة المستهدفة : الوعي الصحي المهارة المستهدفة : الوعي الصحي 

  

نُ  بَِحْيثُ  التَّاِليةِ  ِلْلُجَملِ  اْلُمناسبَةَ  التَّْكِملَةَ  الشكلِ  ِمنَ  أََ◌ختارُ     :َشرطيَّةً  أَساليبَ  أَُكّوِ

  ِبِاْنتِظامٍ  َوجباتِكَ  تَتناولْ  نْ إ .................................. 

  ْالضعيفِ  النَّورِ  في تَقَرئي إِن ................................ 

  َْمريضا يَُزرْ  َمن .............................................. 

  ْالطَّبيبِ  ِلنُصحِ  يَستَِجبْ  َمن ................................ 

  ْتِكِ  على  تُحافِظي إِن   .................................... ِ◌صحَّ

  : )َمنْ  – إِنْ   (الشرطِ  أَداتي بِإْحَدى ُمتقابِلَتينِ  ُجْملَتينِ  ُكلِّ  بَينَ  أَْربِطُ 

يُّ  اْلوعي يَْنَتِ◌شرُ ( ةِ  ُمستوى يَرتَِفعُ (         ) الصّحِ   . ) الصحَّ

............................................................................ 
رُ     ()              اْلعالجَ  يُْهِملُ  (  ) شفاؤهُ ◌ِ  يَتَأَخَّ

............................................................................  
  .) اْلحواِدثِ  أثر ِمنَ  يَحدُّ )            (األَمانِ  ِحزامَ  بِطُ يَرْ  (

  :تَعلَّْمتُ  ما ِغرارِ  على اْلُمناسبةَ  التَّكملةَ  التَّاليةِ  اْلُجملِ  فراغِ  في أَْكتُبُ 

 .الكبرِ  في ........................ الصغرِ  في تَتَعلَّمْ  إِنْ  - 

 .عملكَ  في اللهُ  يباركِ  نيتكَ  يف ............................ إِنْ  - 

  . ◌ْ  أَبدانكم ..................... اِإلفطارِ  َوجبةَ  ................ إِنْ  - 

ُ  يَتعلَّمْ  َمنْ  -   ِلنَْفِ◌سِه. ...................... األوليَّةِ  اإلسعافاتِ  ُ◌سسَ  أ

  . تِهِ بِصْحبَ  .................الكريمَ  اإلنسانَ  ................ َمنْ  - 

 

 يشف بإذن الله . -

 تُرح معدتك. -

 تسلمي من المرض. -

 تتعب عيناك . -

 الله .ينل ثواب  -



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  المصادرالمصادر  --صنف اللغوي صنف اللغوي الال  ––المهارة المستهدفة : الوعي الصحي المهارة المستهدفة : الوعي الصحي 

 
ا َمصَدرٍ  ُكلَّ  أَضعُ     :اْلُمناسبِ  اْلخالي اْلَمكانِ  في َسبَقَ  ِممَّ

 )  اِستِخدام – حِفظْ  – اْلُمعاملَة – التَّلَف – االعوجاج – اِستِهالك( 

 ................... ِمنَ  َوِحمايَِتها ةِ األَْغذي ..............وسائلِ  ِمنْ  التَّْعليبُ  - 

 .فَساِدها َعلى تَْقضي ِلْلُمعلَّباتِ  اْلَحراريَّةُ  - ............... 

  ....................ظهورُ  اْلُمعَلَّباتِ  تَلَفِ  عالماتِ  ِمنْ   -

  . نَظيفَةٍ  فَتْحٍ  ةِ آلَ   .................غييَْنبَ  اْلُمعلَّبةِ  األَغذيةِ  ................ ِعْندَ   -

ا فراغٍ  ُكلَّ  أَْمألُ  ائِرينَ  إْرشاداتِ  ألُْكِملَ  ؛ ُمناسبٍ  بَِمصَدرٍ  يأتي ِممَّ  ---- حر ِلْلُمستَشفى الزَّ

ياَرةِ  اْلُمَحدََّدةِ  بِاْلمواعيدِ  .................   .ِللّزِ

ياَرةِ  أَثناءِ  في الهدوءِ  على...................... -   .الّزِ

 . اْلَمرضى ُغَرفِ  إِلى األَطفالِ  ....................نَعُ يُمْ  - 

 . ِلْلَمريض طاِرئٍ  حدوثِ  عندَ  اْلُمختّصِ  الطَّبيبِ ....................... -

 . " اللهُ  شاءَ  إنْ  طهورٌ  ، البأسَ  " اْلمأثورِ  بالدُّعاءِ  ِلْلَمرْيض....................... -

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

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

 

 

 

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  (مأساة بعوضة)(مأساة بعوضة)نص االستماعنص االستماع  ––  االستراتيجية القرائيةاالستراتيجية القرائية  ––المهارة المستهدفة : الوعي الصحي المهارة المستهدفة : الوعي الصحي 

  

  :التَّاِليَةِ  األسئِلةِ  عنِ  ثانيةً ألقوم باإلجابَةِ  النَّّصِ  إلى ستمعُ أ
ى تَُسبِّبُ  الَّتي البَعَوضةِ  اسمُ  ما -1 س  ؟ الضْنكِ  ُحمَّ

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

.........................................................................  
اتٍ  ثَالثَ  أُدّوِنُ 2-  س ى ِفيها تَْنتَشرُ  قَارَّ  . الضْنكِ  ُحمَّ

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

.........................................................................  
ى ِعالجِ  فِي ُجزءٍ  أَهمُّ  ما3 -  س  ؟ الضْنكِ  ُحمَّ

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

 ؟ للنُّْزَهةِ  ُخروِجنا ِعْندَ  البعِوض لدغةَ  نَتَِّقي كيفَ  - ٤س 
......................................................................... 
.........................................................................  

  :أمام اإلجابة الصحيحة ( √)  الَمةِ عَ  بِوضعِ  الصحيَحةَ  اإلجابَةَ  أَْختارُ 
ى بَِسبَبِ  الوفاةُ  تَكونُ   -  :بِِنْ◌سبَةِ  النََّزفِيَّةِ  الضْنكِ  ُحمَّ

 **٥٠-٤٠**           % ٤٠-٣٠**                     %٢٠ -١٠ % 

ى أَْعراض ِمنْ   -  .الضْنكِ  ُحمَّ
 .األَْطرافِ  فِي بُرودةٌ  **      السمعِ.    فُقدانُ  َوالمفاصِل.     **  العَضالتِ  لمُ أَ  **

  ُلَْدَغةِ  بَِسببِ  الَمرضُ  يَْنتَشر : 
 .البَعُوض أُْنثَى .       ** الصْحراءِ  ذُبَابَةِ **                          .     النَّْحلِ ** 

ى- اللهُ  قََدرَ  ال- صابَةِ اإل َحالةِ  فِي -  :الضْنكِ  بُِحمَّ
ئَةً  أْدويَةً  أَستَْخدمُ * .   * بِالبَلَِديَّةِ  أَتَّصلُ **    .الُمستَشفَى إلى ُمباَشَرةً  أَذَهبُ . **  ُمَهّدِ

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  حلوى األطفال (كوارث صحية)حلوى األطفال (كوارث صحية)  --النص اإلثرائيالنص اإلثرائي  ––المهارة المستهدفة : الوعي الصحي المهارة المستهدفة : الوعي الصحي 

  

 وعالمة الصحيحة العبارة أمام(√)  عالمة أضع ثم النص بقراءة استمتع
)x (الخاطئة العبارة أمام:  
  المقرمشات من وغيرها األطفال حلوى أن يعلمون مهاتألوا باءآلا من كثير -١
 (     )   .      أطفالهم بصحة مضرة 

  (   ) .  األرباح حساب على بالصحة تهتم المصنعة الشركات بأن الدراسات أثبتت -٢
 عن المعلومات تظهر طفالألل الغذائية المنتجات من فقط ٪1 بأن الدراسة أوضحت لقد -٣

  (     )     .                    هامحتويات

 وأخرى صحية سلوكات إلى الغذائية السلوكات أصنف ثم النص إلى أعود
    .غيرصحية

  سلوكات صحية :

..................................... **    ..................................... **  

.. **   ..................................... **....................................  

  سلوكات غير صحية :

....................................... **   .................................... **  

....................................... **   .................................... **  

  -:للنص فهمي خالل من التالية األسئلة عن أجيب

  األطفال؟ أغذية تفحص يمكن كيف

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

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

  
  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  حلوى األطفال (كوارث صحية)حلوى األطفال (كوارث صحية)  --النص اإلثرائيالنص اإلثرائي  ––المهارة المستهدفة : الوعي الصحي المهارة المستهدفة : الوعي الصحي بب

  
 ؟ بهم الضارة األطعمة تجنب على األطفال مساعدة لألم يمكن كيف :١س  

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

  
 ؟ والمقرمشات الغازية المشروبات تناول من األطفال منع يجب لماذا:٢:س

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

  
   -:يلي فيما رأيي أبدي

  
 .طويلة لمدة الخضراوات و الفواكه األطفال تناول عدم

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

  
  .السريعة والوجبات المقرمشات بأكل األطفال اكتفاء

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

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

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



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  النص اإلرشاديالنص اإلرشادي  ––المهارة المستهدفة : الوعي الصحي المهارة المستهدفة : الوعي الصحي 

  
  :بَْعَدهُ  األَسئِلَةِ  عن أُجيبُ  ثُمَّ  ، التَّاليَ  اإلرشاديَّ  النَّصَّ أ ْقرَ أ

  

  
  

  .ُمؤثَِّرةً  كلماتٍ  يحوي آخرَ  ُعنوانًا وأَقترحُ  ، اْلعُنوانِ  في رأيي أُْبدي
....................................................................................  

....................................................................................  
  
دُ     .إنشائي ِمنْ  أُخرى ُجْملَةً  وأَصوغُ  ، اْلِمحَوريَّةَ  اْلُجْملَةَ  أَُحّدِ

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

 
دُ    .الثَّاِلثِ  اإلرشاد في والنَّتيجةَ  السبَبَ  أُحّدِ

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

  
  ؟   السابِقُ  اِإلْرشاديُّ  النَّص إليه افتقرَ  الَّذي العنصرُ  ما

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

  
  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  األلف اللينةاأللف اللينة  --الظاهرة اإلمالئية الظاهرة اإلمالئية   ––بالمهارة المستهدفة : الوعي الصحي بالمهارة المستهدفة : الوعي الصحي 

 
ا إِمالئيا الصحيحةِ  بالكلمةِ  الفراغَ  أَْمألُ    :القوسينِ  بينِ  ممَّ
  .............أَْعيى ، أَْعيا (         صاحبَهُ  المرض (   

  َاْلحلوا ، اْلحلوى(     النَّومِ  قبلَ .............  تناولَ  جنبْ ت (  

 والعُطاِس  السعالِ  طريقِ  عنْ  يَْنتَشرُ  فَْيروٍس  بِواسَطَ◌ةِ .............  األنفلونزا  
   ) َعدوى ، َعدوا(

  ............. َُرعى ، َرعا (  الصحي اْلمركزِ  افتتاحَ  الصَحةِ  وزير  (  

  ............. ُانَ  العامل  البعوِض  توالدِ  ِلَمنعِ  ُمْحكمٍ  بغطاءٍ  اْلماءِ  خزَّ
   ) َغطَّى ، َغطَّا (  

  ............. ُقَضا ، قَضى ( . الشديدِ  َمَرضهِ  بعدَ  راحةٍ  فترةَ  اْلَمريض (.  

  :الصوَرةِ  بَِهِذهِ  اللَّيِّنةِ  أَِلِفها ِكتابةِ  َسبَبِ  وبينَ  الَكِلمةِ  بينَ  أَصلُ 

 اْلُمثنى في ياءً  األَِلفُ  َوتُْقلَب ثُالثيٌّ  االسمَ  ألَنَّ                   اْلُمْ◌سَتْ◌شفى .  

 بياءٍ  ُتْ◌سبَقْ  ولَمْ  أحرفٍ  ثالثةِ  عنْ  االسمِ  ِلزياَدةِ                        الُّسقيا .  

 بياءٍ  بِقَتْ وسُ  أحرفٍ  ثالثةِ  عنْ  اْالسمِ  ِلزياَدةِ                        اْنَجلى .  

 بياءٍ  بِقَتْ وسُ  أحرفٍ  ثالثةِ  عنْ  الِفْعلِ  ِلزياَدةِ                       اْستَحيا . 

 بياءٍ  تُسبَقْ  ولَمْ  أحرفٍ  ثالثةِ  َعنْ  الِفْعلِ  ِلزياَدةِ                        اْلهدى.  

 
  

  

 

  

  وصف الحمىوصف الحمى  --النص الشعريالنص الشعري  ––المهارة المستهدفة : الوعي الصحي المهارة المستهدفة : الوعي الصحي 



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  

  وصف الحمىوصف الحمى

  

  - تالية:أجيب عن األسئلة ال

ى تَبيتُ  أينَ  ُرها كما الُحمَّ  ؟ الشاِعرُ  يُصّوِ
....................................................................................  
....................................................................................  

رُ  َكيف ى الصْبحِ  بينَ  ةَ اْلعالقَ  الشاِعرُ  يُصّوِ ابِعِ  البيتِ  في كما واْلُحمَّ  ؟ الرَّ
....................................................................................  
....................................................................................  

ى لطَّيِّبِ ا أبي ُمراقَبَةِ  بينَ  الفْرقُ  ما  ؟ َحبِْيبِهِ  َمجيءَ  اْلُمحبِّ  واْنتِظارِ  ، الحمَّ
....................................................................................  
....................................................................................  

 
  
 
  

  وصف الحمىوصف الحمى  --النص الشعريالنص الشعري  ––الوعي الصحي الوعي الصحي بالمهارة المستهدفة : بالمهارة المستهدفة : 



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  
رُ   ؟ ذِلكَ  يكونُ  فكيفَ  ، األبياتِ  أََحدِ  في شرا الصدقَ  الشاِعرُ  يُصّوِ

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

ى اْلُمصابُ  يُعاني هلْ   ؟ وِلماذَا ؟ ِمْنها اْلُمتَنبِّي عانى ما مثل ، هذهِ  أَياِمنا في بالحمَّ

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

ى إلى الشاِعرُ  نََسبَ  دُ   .اِإلنسانِ  َخصائِص ِمنْ  هيَ  أَْفعاالً  اْلحمَّ     .األفعالَ  هذهِ  أَحّدِ
....................................................................................  

....................................................................................  
رُ  ى الشاِعرُ  ُيَ◌صّوِ رٌ  ُهنَاكَ  فهل  .لَْيالً  تَزوُرهُ  َحيِيَّةً  امرأةً  اْلحمَّ  ؟ ماُهوَ  لها؟ آخرُ  تَصوُّ

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

ى بُكاءِ  صوَرةَ  أُوضحُ  ِ◌ي الطَّيِّبِ  ألبي ُمفاَرقَِتها ِعْندَ  اْلُحمَّ    :َ◌صباًحا اْلُمتَنبَّ
  سجامِ  بِأربَعةٍ  مَداِمعُها                             فتَجِري يَطُرُدها الصبحَ  كأنَّ 

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

رُ  ذيالَّ  اْلبَيتَ  أَْكتُبُ    .جانِبٍ  ُكلِّ  ِمنْ  بِه تُحيطُ  اْلَمصائِبَ  فيه الشاِعرُ  يُصّوِ
....................................................................................  
.................................................................................... 

  ؟ وِلماذا ؟ ألبياتِ ا َهِذهِ  َماأَفضلُ 

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

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

  رعاية المسنينرعاية المسنين  --نص الفهم القرائينص الفهم القرائي  --المهارة المستهدفة:التكافل والتواصل االجتماعيالمهارة المستهدفة:التكافل والتواصل االجتماعي



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  

نَةُ  التراكيبُ  تَُدلُّ  َعالمَ     :التَّاِليَةِ  اْلعباراتِ  في اْلُملَوَّ
 . اْلهرمِ  ِعْندَ  نَْخذُلهُ  ثُّم َشبِْيبَتَهُ  أََكلنا ِإذَا أَْنصْفنَاهُ  َما الله فَوَ 

..................................... 
  أَْظفَاِرهِ  نُعَوَمةِ  ُمْنذُ  باإلْنَسانِ  الشريِعَةُ  اْعتَنَت

 . ..................................... 
  َساِطعَةٍ  بِأَْحُرفٍ  اْلمواقِفَ  التَّاريِخُ  َكتَبَ 

 . ..................................... 
 تَْكريمٍ  َمَحطَّةُ  الشْيُخوَخةِ  َمْرَحلَةُ 

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

نتَين َمتينِ الَكل بين المعنى في أُفِّرقُ    :يأْتي فيِما اْلملوَّ
بَاطِ  إلى َسافَْرتُ  -١  . اْلجِميلَةِ  بَِمناِظرها َواستَْمتَْعت , الصْيِفية اْإلَجاَزةِ  في الّرِ
باطَ  الخْيريةِ  اْلجمعيِّةِ  َمْ◌سؤولُ  َزارَ  -٢  . اْلُمسنِّينَ  أَْحوالِ  َعلَى لالَطِمئْنَانِ  ؛ الّرِ
باطِ  -  ..................تَْعني  ىاألول اْلجملةِ  في الّرِ
باط -   ................... تعني الثَّانِيةِ  اْلجملةِ  في الّرِ

، كبرِ  َمْرَحلَة استخرج من النص األلفاظ الدالة َعلَى    :اْلُمخِصص اْلَمكانِ  في وأُْكتُبها السّنِ

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

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

  
  

  رعاية المسنينرعاية المسنين  --فهم القرائيفهم القرائينص النص ال  --المهارة المستهدفة:التكافل والتواصل االجتماعيالمهارة المستهدفة:التكافل والتواصل االجتماعي



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  

ْنيويةِ  اإلْنَسانِ  ِلرْحلَةِ  التَّاِليَةَ  اْلعُْمريَّةَ  اْلمراِحلَ  أَُرتِّبُ        . الدُّ

  اْلفَتَى   -- الشْيُخ  --اْلغُالُم   --اْلَهِرُم    --الصبِيُّ     --الَكْهُل    ---   الشابُ 

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

 ؟ ُهمْ  َمنْ  , الَّناس ِمن ُمعَْينَةٍ  فَئةٍ  َعنْ  النَّص تََحدَّثَ  

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

 ؟ بَِها يتحلَّون التَّي اْلمعنويِّةِ  الصفاتِ  أبرزُ  َما

.................................. ............................... .......................  
 ؟ اْلُمسنِّينَ  برعايةِ  نهتمُّ  لماذا

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

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

  
 : التَّاِليةِ  اْلفَراَغاتِ  ِإلْكمالِ  ؛ بِجواِري َمنْ  َمعَ  أَتَعاَونُ 

 : اْلحياةِ  بَِسعَادةِ  اْلُمسنُّونَ  فيها يَُحسُّ  التَّي اْلمواقِفِ  ِمنْ  - ١
 تَِماِعيَّةِ االجْ  اْلمناَسبَاتِ  في وأَْحفاِدهم أَْبنَائِهم َمعَ  اْجتِماُعُهم -

 ....................................................................................... و

 .......................................................................................و
 : الكبر ِعْندَ  َخاصةً  بِاْلوالدين اْإلسالمُ  أَْوصى - ٢
 . أَْبنَائهَما تَربِيَةَ  في َ◌صنِْيِعهَما بِجميلِ  ااْعتِرافً  -

  ...................................................................................و 

  

  رعاية المسنينرعاية المسنين  --نص الفهم القرائينص الفهم القرائي  --المهارة المستهدفة:التكافل والتواصل االجتماعيالمهارة المستهدفة:التكافل والتواصل االجتماعي



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  

ا سببٍ  كلِّ  على بَةِ اْلمترتِّ  بالنَّتيجةِ  النَّّصِ  ِمن آتي   : يلي ِممَّ

عايَةِ  تقديمِ  َعنْ  األَُسرِ  َعجزُ السبب:    . ِللُمسنِّ  الالَّزمةِ  الّرِ

 ......................................................النتيجة: 
  . الشيخوخةِ  سنِّ  إلى اليهودّيِ  وصولُ السبب: 

 ............................................................النتيجة: 
 . َعْنه اللهُ  َرضيَ  اْلفَاُروقُ  ُعَمرُ  َسيَُّدنا َرآه َما ِعْندَ  اْليهودّيِ  الشْيخِ  حالَ  أصفُ 

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

 ؟ اْلموقِفِ  ِمن نَتَعلَّمُ  َوَماذَا ؟ ِمْنهُ  -َعْنهُ  الله رضي-ُعَمرَ  َسيِِّدنا َمْوقِفُ  َكانَ  َما

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

لُ   . باْلُمسنِّينَ  اِإلسالمِ  ِعنايةِ  َمظاِهرِ  بَعضَ  أَُسّجِ

....................................................................................................
 التَّي النَّصْيَحةُ  َما................................................................................

  ؟ يَُطبِّقُها ِعْنَدَما اْلُمسلمِ  ِلْلمجتمعِ  يِتََحقَّقُ  الَّذي األْثَرُ  َوَما ؟ النَّص ِبها ُختِمَ 
....................................................................................................

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

  

  

  

اللفظ اللغوي (اسما اللفظ اللغوي (اسما   --التأكيد بـ(نفس ، عين)التأكيد بـ(نفس ، عين)  --األسلوب اللغوياألسلوب اللغوي  --المهارة المستهدفة:التكافل والتواصل االجتماعيالمهارة المستهدفة:التكافل والتواصل االجتماعي
  الزمان والمكان)الزمان والمكان)



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

 : تََعلَّْمتُ  َما ِغرارِ  َعلَى اْلمنَاسبَةَ  التْكِملَةَ  ِليةِ التَّا اْلجملِ  فَراغِ  في أَْكتُبُ 
 ..................... السؤالِ  َعنْ  الطالب أََجابَ  **
 . اْلُمسابَقَةِ  في فَائَِزةٌ  ............... اْلفَتَاةُ  تِْلكَ ** 
 . المدرسيَّةِ  اإلذَاَعةِ  في.............. اْلنَّشْيدَ  أَلقَْيتُ  **
 . َهِديَّةً  وأَْعَطْيتُها ............. أُْختي ُزْرتُ  **

 بِأُُ◌سلُوبِ  َعْنها ُمعبًِّرا اْلمخصّصِ  اْلمكان في التَّاليتين اْلِعبارتَين كتابة أُِعْيدُ 
 َعْين) :(و )نَْفس(ب التَّوكيد

 ............................................ األيتام لِرعايةِ  الجديدةَ  الدارَ  األِمير اْفتِتاحُ  - 
 اْلعجزة لدارِ  المتبرعات أَسَماء اْلموظفةِ  ِكتابةُ   -

............................................  
ماِن،أَو اسمَ  اآلتيةِ  اْلُجَملِ  في الفعلِ  بََدلَ  أَضعُ   َحْذفِ  بَْعدَ  اْلُمناسبِ  اْلمكانِ  اسمَ  الزَّ

  .بِاْلِمثالِ  بِاالستِعانَةِ  الِزًما ماأراهُ 
 أُسَرتِنا مسكنُ  الطَّائِفُ  = أسرتنا تسكن الطائف يف -
   ......................................................= الطُّالَّبُ  فيه يلتقي النادي -
   ......................................................= الجيش إليهِ  يلجأ الحصنُ  -
 ..............................................=........ األزهار فيه تنبت الربيع -
 ................................................ =  المعادن منها نستنبط صحراؤنا -
اج طائرةُ  تهبط الفجر في  -   ................................................=  اْلُحجَّ
  

 

  

  

  

  نص االستماعنص االستماع  --االجتماعياالجتماعيبالمهارة المستهدفة:التكافل والتواصل بالمهارة المستهدفة:التكافل والتواصل 



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  

  : التَّاِليةِ  األَسئِلَةِ  َعنْ  ُ◌ِجيبُ أ
 ؟ َجاِرنا أُسرةِ  أَفرادِ  َعددُ  َكمْ 

................................................................................... 
  ؟ ليمِ التَّع ِمنَ  وافرٍ  قِسطٍ  َعلَى أَوالدُه يحصلَ  أَنْ  َعلى الَجارُ  َحِرص ِلمَ 

................................................................................... 
  البيوتِ  ِخْدَمةِ  فِي تَْعَملُ  الَجارِ  َزوَجةُ  كانَتْ  لماذا

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

 . النَّص ِمنْ  إليهِ  استمعتُ  ما َوْفقَ  تّاِليَةال الفَراغاتِ  أُْكملُ 
ي كانتْ  -  . بِالَمالِ  َجاَرتِنا َعلى تَْبَخلُ  أُّمِ

.......................................... - 
 . بِِمثِلها الَهدَايا تَُردُّ  جاَرتُنا -

....................................... - 
 . جار إِنْ  و الجارَ  تَلزمِ  ال -

........................................ - 
 ب

  : اآلتيةِ  الِعباَراتِ  فِي الواِرَدةِ  األَْخطاءِ  ِبتَصويبِ  َمْجموَعتي َمعَ  أَقُومُ 
 . القَريبَةِ  .......... إِلى أَْبناَءه يُرسلُ  األَبُ  كانَ  -
ي كانتْ  -  . اَجاَرتِن إِلي تُرسلَ  أَنْ  قَْبلَ .......... تَذوقُ  ال أُّمِ
  . إِْخالصا و َمَحبَّةً  َعلَيِهمْ  ......... الجيَراُن شعوَرنا هؤالءِ  بَادَلَنا -

  

  

  الظاهرة االمالئيةالظاهرة االمالئية  --المهارة المستهدفة:التكافل والتواصل االجتماعيالمهارة المستهدفة:التكافل والتواصل االجتماعي



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

 
  : التَّام بالشْكلِ  أَضِبُطهُ  ثُمَّ  َمْمدوًدا أَو َمْنقوصا أَو َمْقصوًرا اْسًما اْلخالي اْلَمكانِ  في أَضعُ 

ضا ُكلَّ  ............... الطالب َهذا إِنَّ  ** ا الّرِ  .بِهِ  قامَ  عمَّ

 . للشروطِ  ............. كانَ  َمنْ  إالَّ  يُْقبَلُ  ** ال

ْفلُ  ** بَكى هِ  فِراقِ  َعلى الّطِ   . َمرْيًرا .............. أُّمِ

 115 االجتماعي صل  والتوا التكافل

نَ  اْالسمَ  أَصلُ   : لَهُ  اْلُمنِاسبَةِ  لَةِ باْلحا اْلُمنَوَّ

  ََّشرْيفٌ  فتًى خاِلدًا إِن 

  ُحالة الرفعاْلَخيِر                                 إِلى يَْدعو ُمناديًا َسِمْعت 

 العاِجلِ  القَريبِ  في بِأَْهِلهِ  ِلقاءً  اْلُمسافِرُ  تََمنَّى 

  َحالة النصب       بِأْخالقِِه                 اِإلسالمِ  إِلى داعيًا الشْيخُ  كان 

  ِتَواصِلها في ِبَ◌صفاءٍ  تَتََميَّزُ  أُسَرةٌ  َهِذه 

  َحالة الجر                                          الفَْجرِ  ُمْنذُ  راعٍ  َخَرج 

  

  

  

 

 

  

  النص الشعري (الجدة)النص الشعري (الجدة)  --المهارة المستهدفة:التكافل والتواصل االجتماعيالمهارة المستهدفة:التكافل والتواصل االجتماعي



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  

  

لِ  اْلبيتِ  ِمنَ  َحذَْفنا لَو   ِمنَها بدالً  أَختارُ  فماذا )تَرأفُ  ( َكِلَمةَ  األَوَّ
  ؟ ) تَْحتَمي - تَْعِطفُ  - تَخافُ  (  

 ..........................  أَختارُ 
  ِمْنها بدالً  أَختارُ  فماذا ) المؤدِّب ( كلمةَ  الرابعِ  البيتِ  ِمنَ  َلوَحذَْفنا

 ؟) اْلُمتجاِهل - اْلُمعاِقب - (المربِّي 
 ............................أَختارُ 

  ِمْنها بدالً  أَختارُ  فماذا ) اْلُمَؤنِّب ( كلمةَ  الثامنِ  البيتِ  ِمنَ  َحذَْفنا لَو
ر (  د - اْلُمحذِّ  ؟ )اْلُموبِّخ - اْلُمَهدِّ

  ............................أَْختارُ 
  
  
 

  النص الشعري (الجدة)النص الشعري (الجدة)  --المهارة المستهدفة:التكافل والتواصل االجتماعيالمهارة المستهدفة:التكافل والتواصل االجتماعي



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

 
  : التَّاليةِ  اْلكِلماتِ  بِضدِّ  اْلقَصيَدةِ  ِمنَ  آتي
 ْظَهُر......................................................... َأْقسا **

  ......................أْهلَكُ ..............................  ** َرِضي
  

 : ُمراِدفاتِها نْ مِ  أَو النَّّصِ  َكِلماتِ  ِمنَ  كلمةً  اْلخالي اْلَمكانِ  في أَضعُ 
 ُكلِّ  في مذهبي ................. وهي ، أبي ِمنْ  أَكثرَ  عليَّ  ................. َجدَّةٌ  لي  -
   .................ال فهي كلُّهمْ  أَهلي عليَّ  َغضبَ  إذا.  قلبي في يَْبعَُث السرورَ  ما
ةً  َغضب  -   ..............ِمنْ    أجد فلمْ  ، بالضربِ  .................... ،و عليَّ  أَبي مرَّ

 . بِها أحتمي جدَّتي غير
 تكنْ  ألَمْ  ! عليك حرامٌ  .............. بلهجةِ  ألبي وقالتْ  وراءها..................  -

  ؟ صغيًرا كنتَ  عندما مثلَهُ ......................
  

فلُ  لَجأَ  كيفَ  يبينُ  الَّذي البيتِ  عنِ  النَّّصِ  في أَْبَحثُ   َغضبَ  ِليَتَجنَّبَ  َجدَّتِِه؛ إِلى الّطِ
  . أَبيهِ 

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

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

  
  .بِهِ  إِعجابي سببَ  َوأبَينُ  ، أَعجبني بيتًا النَّّصِ  ِمنَ  أَْختارُ 

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

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

  : مفهوم التقنية: مفهوم التقنية  المستهدفةالمستهدفةالوحدة الثالثة :المهارة الوحدة الثالثة :المهارة 



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  :اْلَخطأ باَرةِ العِ  أَمامَ  وَعالَمة الصِحيَحةِ  الِعبَارةِ  أمامَ  َعالَمةَ  أَضعُ 
 
  قَريٍب        (   ) ُمْنذُعصرٍ  التَّقنيةِإالَّ  العَالَمُ  يَْعِرفِ  لَمْ  -
 
  اِإلْنساِن                          (   ) بِِقدَمِ  قَدْيَمةٌ  التَّقنيَةُ  -
 
اقيَةُ  اْلَحديثَةُ  اْلُمْخترعاتُ  هيَ  التَّقنيَةُ  -   فَقَْط       (   ) الرَّ
 
  (   )        التَّْقنيَةِ  تَْعريفِ  ِ◌ضْمنَ  العََملِ  ساليبُ  تَْدُخلُ  ال -

  

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

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

  

  

  

  

  

  

  : مفهوم التقنية: مفهوم التقنية  المستهدفةالمستهدفةالمهارة المهارة 

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  

  
  ؟ الصورِ  في تَْظَهرُ  الَّتي األَْجِهَزةُ  ما

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

  ؟ األَْجِهَزةِ  َهِذهِ  ِمنْ  ِجهازٍ  ُكلُّ  ْيستَْخَدمُ  أَْينَ 
.............................................................................................................................

..................................................................................................... 
  ؟ اْلَمْنِزلِ  في توَجدُ  الَّتي األَْجِهَزةُ  ما

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

  ؟ األَْجِهَزةِ  ِلَهِذهِ  الَّسليمِ  اْالستِْخدامِ  ماشروطُ 
.............................................................................................................................

..................................................................................................... 
دُ    . أَُعلِّلُ  وَ  ، نََظري وْجَهةِ  ِمنْ  األَْجِهَزةِ  َهِذهِ  أَْفضلَ  أَُحّدِ

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

  

  

  

  

  : نص الفهم القرائي: نص الفهم القرائي  المستهدفةالمستهدفةالمهارة المهارة 

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

G نُ  -١ رُ  فِيمَ  : أَُخّمِ فلُ  يُفَّكِ   ؟ الضخم الحاسوبِ  ِجهازِ  أَمامَ  الواقفُ  الّطِ
.............................................................................................................................

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

ةِ  ِمنْ  ألَتََحقَّقَ  ؛ لْلَمشهدِ  اْلُمقابِلَةَ  اْلِفقَرةَ  أَقرأُ � ب   . تَخميني صحَّ
.............................................................................................................................

..................................................................................................... 
 
G ؟ الثَّاِلثِ  اْلَمْ◌شَهدِ  في )بيل( يَْفعَلُ  َماذَا أ -٢  

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

 
  . ذِلكَ  أُعلِّلُ  و ، وْجِههِ  َمالِمحَ  أَصفُ  ب

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

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  : نص الفهم القرائي: نص الفهم القرائي  المستهدفةالمستهدفة:المهارة :المهارة   السادسةالسادسةالوحدة الوحدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مَ   معنى أَْكتُبُ  2-  : التَّاليةِ  اْلُجَملِ  في  َ◌صمَّ

مَ َ◌ص -أ� مَ  َمعنى ( . جديدةً  براِمجَ  )بيل( مَّ  )........................... : )َ◌: صمَّ

مَ  -ب مَ  َمعنى ( . النَّجاحِ  على )بيل( َ◌صمَّ   )........................... : )َ◌: صمَّ

  

  

  

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  : نص الفهم القرائي: نص الفهم القرائي  المستهدفةالمستهدفة:المهارة :المهارة   السادسةالسادسةالوحدة الوحدة 

  

  

  

  

  

  

١ ؟ تَْبُرزُ  اْلِفْكِريَّةُ  َمْوِهبَتُهُ  بََدَ◌أتْ  َكْيفَ وَ  ؟)ِجيتس بِيلْ ( ُوِلد َمتَى 
.......................................................................................... 

 وَهلْ  ؟ ُطفُولَتِهِ  في اْلَحاُسوبِ  إلى يَْنُظرُ  َكانَ  ِعْنَدما )بِيلْ (  اْهتِمامَ  َشغَلَ  الَّذي َما 2-
 ؟ ذَِلكَ  َكانَ  َكْيفَ  ؟ أُْمنِيَتُهُ  قتْ تََحقَّ 

.......................................................................................... 
 هذا َعلَْيهِ  أَْطلَقَ  َرأْيِك في َوِلماذَا ؟ اْلَحاسوبِ  لىعَ ) يلْ بِ  (أَْطلَقَهُ  الذَّي اللَّقبُ  َما 3-

 ؟ اللَّقَبَ 
.......................................................................................... 

 اْلَمعلوماِت؟ ثورةِ  في القويُّ  من 4-
.......................................................................................... 

دُ  5-  .النَّّصِ  في يَتَحدَّثونَ  الَّذينَ  األَْ◌شخاصَ  أحّدِ
........... ، ............... ، ................ ، ............... ، ................... 

 ؟) يلْ بِ  (نَجاحِ  في الَّسببُ  ما 6-
..........................................................................................  

صها ،) يلْ بِ  (حياةِ  في الطُّفولَةِ  َمْرَحلَةَ  ّصِ النَّ  هذا في الكاتبُ  يَقُُّ◌ص 7-  بِِذْكرِ  أُلَّخِ
  .فيها جاءَ  ما أََهمِّ 

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

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  : االسلوب اللغوي: األعداد: االسلوب اللغوي: األعداد  المستهدفةالمستهدفةالوحدة السادسة :المهارة الوحدة السادسة :المهارة 

  

  

  

  

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  : الصنف اللغوي : الصنف اللغوي   المستهدفةالمستهدفةالسادسة :المهارة السادسة :المهارة الوحدة الوحدة 

  

  

158  
 ُمفيَدةٍ  ُجملةٍ  في َمعناهُ  اآللَةِ  اْسمُ 

  ........................................................................... منِْجلَ 
 

  ...........................................................................مبِْردٌَ◌  
 

  ........................................................................... ِمْبضعٌ 

  

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  :تقنية االتصال:تقنية االتصال  : االستراتيجية القرائية: االستراتيجية القرائية  المستهدفةالمستهدفةالوحدة السادسة :المهارة الوحدة السادسة :المهارة 

  

  ؟ العلمّيِ  التَّفّوِقِ  عالماتِ  أَْبَرزِ  ِمنْ  االتِّصالُ  بَِم صارَ 
.............................................................................................................................

..................................................................................................... 
 
  ؟ الهاتِفِ  في تََحقَّقتْ  الَّتي الطَّفرةُ  ما

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

 
  ؟ ْلفَزةِ التَّ  في حدثَ  الَّذي التََّطورُ  ما

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

 
  ؟ االتِّصالِ  سائلِ  و تََطورِ  نتائِجُ  ما

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

 
  ؟ الثَّابتِ  الهاِتفِ  عنِ  النَّقَّالَ  الهاتفَ  يُميزُ  ذيالَّ  ما

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

 
  ؟ ذلكَ  كيفَ  ؟ التَّقليديَّةِ  الوسائِلِ  على تَقضيَ  أن اْلحديثةِ  االتِّصالِ  لوسائلِ  يُمكنُ  هل

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

 
  

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  النص االمالئيالنص االمالئي: :   المستهدفةالمستهدفةالوحدة السادسة :المهارة الوحدة السادسة :المهارة 

  

ا َكِلَمةٍ  ُكلَّ  أََ◌ضعُ  1   : سبِ  اْلُمنا َمكانِها في يأْتي ِممَّ
  

 إِلَه ، ذَِلكَ  ، َهوالء ، َهذان ، لكنْ 
 تِنارايَ  في  ُ دٌ  اللهُ  إِالَّ  ....... ال : َ◌شهادَة  . اللهِ  سولُ  رَ  ُمَحمَّ

 
 ............ إِْخواني . 

 
  ُنُقودٌ  معيَ  يَُكنْ  لَمْ  .......... و ، السوقِ  ......... إِلى ذََهْبت . 

 
 .................... ِجديدان كتابان .  

  

 االستِْفهاميَّةِ  ) ما ( َعلى تَْحتَوي ، التَّاليَةِ  ِلْلُجَملِ  ُمنِاسبَةً  أْسئِلَةً  أََ◌ضعُ  2
 : األَِلفِ  َمْحذوفَةَ 

 َعنْ  اْلَمْدرسيَّة اإلذاَعةِ  في سأَتََكلَّمُ – ج ؟ اْلَمْدرسيَّةِ  اإلذاَعةِ  في َ◌ستَتََكلَّمُ  َعمَّ  – أ
يَّةِ   الِعْلمِ  أََهّمِ

  . أْسي ر في ألَمٍ  ِمنْ  أَشكو ج .............................. –ب
  
رُ – ج .............................. – ج ياضيَّاتِ  َمسأَلَةِ  َحلِّ  في أُفَّكِ   . الّرِ
 
  . السْهلَةِ  باألَسئِلَةِ  اإلجابةِ  ِعْندَ  أُ  أَْبد– ج .............................. – د

  

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  : النص االمالئي: النص االمالئي  المستهدفةالمستهدفةالوحدة السادسة :المهارة الوحدة السادسة :المهارة 

 يَْلَزمُ  ما َوأَُغيِّرُ  ، التَّاليَةِ  اْلُجَملِ  في )الَّذينَ ( َكِلَمةِ  بََدلَ  ) َمنْ  ( َكِلَمةَ  أَضعُ  3
لِ  اْلِمثالِ  ِغرارِ  َعلى   األَوَّ

  
نْ  اللهُ  يَْعفو - . فيستغفرون يُْخِطئونَ  الَّذينَ  َعنِ  اللهُ  يَْعفو -    فَيَستَْغِفرونَ  يُْخِطئونَ  َعمَّ
  
  ...................................... - . َوَطنَُهم يَْخِدمونَ  الَّذينَ  ِمنَ  ِلَنُكنْ  -
 
   ...................................... - . يُضيعون أوقاتَُهم الَّذينَ  َعنِ  أُْعِرض -
 
  ...................................... - . يَتَّقونَهُ  الَّذينَ  ِمنَ  اللهُ  يَتَقَبَّلُ  -
  
  ....................................... - . آمنوا الَّذينَ  َعنِ  اللهُ  يُدافِعُ  -

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  الوحدة السادسة :المهارة المستهدفة : النص الشعريالوحدة السادسة :المهارة المستهدفة : النص الشعري

  

 
  .)(أَبكتْهُ، أباَدتْهُ، جرحتْهُ    ُمراِدُف طوتْهُ 

  .)(اْلحرُب، اْلَخَطُر، النَّْكَسةُ    ُمضادُّ الِّسلم

  .)مْ (أصابَهْم، آلََمُهْم، َكفاهُ    َمعنى ْحسُب النَّاِس 

  

في الُجملَتيِن التَّاِليتيِن مَع االْنتِباِه ِلَحَرَكِة اْلعَيِن  (تغدو)أُبَيُِّن َمعنى كلمة  -٢
 فيها:

  معني(تغدو) .................. – حينما تسعى لتطوير نفسك تغدو عظيما

  معني (تغدو ................. –تغدو الطيور جائعة ثم تعود شبعة 

  
  اللغوي) وأبين معني الكلمتين التاليتين :. أرجع إلى (معجمي ٣

  

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  : النص الشعري: النص الشعري  المستهدفةالمستهدفةالوحدة السادسة :المهارة الوحدة السادسة :المهارة 

  

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  : الوظيفة النحوية : الحال: الوظيفة النحوية : الحال  المستهدفةالمستهدفةالوحدة السادسة :المهارة الوحدة السادسة :المهارة 

  

ا المنِاسبَةِ  الَحالِ  بِوضعِ  الفَراغَ  أَمألُ -   : القَِوسين بَينَ  ِممَّ
 
ي -   ) نَشيطونَ  - نَشيَطين - نَشيطانِ  ( . .......... َملُهماعَ  اْلُمهْنِدسانِ  يَُؤدِّ
 
  ) ُمْنَطلقٍ  - ُمْنَطلقٌ  - ُمْنَطلقًا ( . .......... األَْنفاقِ  قِطارَ  َ◌شاَهْدتُ  -
 
  ) ُمتَسلِّحانِ -ُمتَسلِّحونَ -ُمتَسلِّحينَ ( . بِالِعلمِ  ......... الشبابُ  يُْعِجبُني -
  
  ) ُمسِرعةٍ  - ُمسِرعةٌ  - ُمسِرعةً  ( . .........الفَضاءِ  إِلى اْلَمرَكبَةُ  انَطلَْقتِ  -
 
  )ُمنتشراتْ -ُمنتشراتٍ  - ُمْنتَشراتٌ ( . اْلَجوِّ  فِي ........ الطَّائِراتُ  َظَهَرتِ  -

 بِالَشْكلِ  َمضبوَطةٍ  ُمنِاسبَةٍ  َحالٍ  َعلَى َتْ◌شتَِملُ  بِإجاباتٍ  اآلتِيَةِ  األَسئلةِ  َعنْ  أُجيبُ 
 : أَْمَكنْ  إِنْ 
  (.....................................)         ؟ البَْحرِ  في السفنُ  تسيرُ  يفَ كَ 
  

  (.....................................)   الَكهُرباِء؟ فِي التََّحكُّمِ  ُغرفَةُ  تَْبدو كيفَ 
  

       (.....................................)  ؟ اآلنَ  الَحاسوبِ  َحْجمُ  يَْبدو َكيفَ 
  

الَ  الهاتِفَ  النَّاسُ  استَْقبَلَ  َكيفَ       (....................................) ؟ الجوَّ
  

       (...................................) ؟ اْلُجبيلِ  فِي المصانِعَ  رأَيتَ  كيفَ 

  

  



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  السادس االبتدائيالسادس االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  لُغتيلُغتي  المادةالمادة
  

    معلم المادة :

  : الوظيفة النحوية : الحال: الوظيفة النحوية : الحال  المستهدفةالمستهدفةالوحدة السادسة :المهارة الوحدة السادسة :المهارة 

  

   قة ثم أمأل الجدول التاليأقرأ األمثلة الساب

  . ُمبتَسًما السؤالٍ  على )جيتس بِيل( ردَّ  -
  
  . ُمسِرَعينِ  اْلَجوِّ  فِي الصاروخانِ  يَْنَطلقُ  -
 
حلةِ  ِمنْ  الفَضاءِ  روادُ  عادَ  -   .سالمينَ  الفَضائيَّةِ  الّرِ
 
داتٍ  الفَضائِيَّةِ  اْلَمرَكباتِ  شاَهدتُ  -   . الالِزَمةِ  باألَجِهَزةِ  ُمَزوَّ

  

  


