
تطبيق االختبار الدولي 

بيرلز
على النصوص االثرائية 

للصف األول االبتدائي 

المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

إدارة االشراف التربوي 

بمنطقة عسير 

مدرسة لعصان االبتدائية 

اعداد وتنفيذ 

نادية حسني القحطاين 
قائدة املدرسة 

صاحلة ال عارم

وجدت في النصوص االثرائية 

اثرائينصكونهامنما هو ابعد

وأنه يمكن االستفادة منها في رفع 

اإلبداعي لدى الطالبات    مستوى التفكير

المتميزات في القراءة والكتابة 

القرائيالفهمقياسوالتمكن من

للنص المقروء



تطبيق االختبار الدولي 

بيرلز
على النصوص االثرائية 

للصف األول االبتدائي 

المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

إدارة االشراف التربوي 

بمنطقة عسير 

مدرسة لعصان االبتدائية 

التركيز على المعلومات واسترجاعها 

لون الضفدع 

اصفر -4ازرق -3اخضر -2احمر -1

وقف الضفدع على 

ضفة بحيرة -4ضفة بحر -3ضفة وادي -2ضفة نهر -1

ماذا كان يفعل الضفدع ؟ 

يلعب ويقفز -4يركض -3يمشي -2يسبح -1

اسم البنت 

سارة -4ضحى -3وردة -2نورة -1

ماذا ارادت ضحى ان تفعل 

تلعب معه -4تنظر اليه -3تخاف منه -2تمسك به -1

:  اختبا الضفدع في 

جحر واسع -4بيته -3جحر ضيق -2النهر -1

....عندما أراد الضفدع الرجوع 

بكى -4ضاع -3ضحك -2وجد النهر -1

التوصل الى استنتاجات مباشرة 

معنى كلمة ضفة نهر

النهر  -4طرف النهر -3خارج النهر -2داخل النهر -1

ما هو شعور ضحى عندما شاهدت الضفدع 

خائفة -4متعجبة -3حزينة-2سعيدة -1

لماذا هرب الضفدع ؟ 

يبحث عن ابنائه-4يبحث عن امه-3كان خائف -2كان يلعب -1



دراسة وتقييم المحتوى واللغة والعناصر النصية 

ادخلي التنوين على الكلمات التالية 

ِضْفَدع

ُجْحر

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

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

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

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

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

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

( على من يعود الضمير ) لكنه هرب 

االم -4الجحر-3الضفدع-2ضحى-1

ما نوع الجملة ؟ ( ساعدت ضحى الضفدع ) 

جملة اسمية -2جمله فعلية -1

استخرجي من النص ما يلي 

سكون مد بالياء مد بالواو مد باأللف 

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

تاء مربوطةتاء مفتوحة الم قمرية الم شمسية 

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

الفهم الواسع وادراك الغاية من النص

:ما هي فكرة النص األساسية 

مساعدة الحيوانات  ⃝

إيذاء الحيوانات  ⃝

الخوف من الحيوانات  ⃝

هل يمكن ان تحدث هذه القصة في الواقع 

نعم  ⃝

ال ⃝

لو كنتي مكان ضحى كيف ستساعدين الضفدع

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

هاتي عنوان اخر للقصة 

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

رتبي احداث القصة 

⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 

ارسمي مشاعرك نحو القصة 

اعداد وتنفيذ 

نادية حسني القحطاين 
قائدة املدرسة 

صاحلة ال عارم



تطبيق االختبار الدولي 

بيرلز
على النصوص االثرائية 

للصف األول االبتدائي 

المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

إدارة االشراف التربوي 

بمنطقة عسير 

مدرسة لعصان االبتدائية 

التركيز على المعلومات واسترجاعها 

عاش عامر في

قرية -4مزرعة واسعة -3مدينة -2حديقة  -1

..كان يزرع 

الورود-4االرز-3األشجار -2لخضار والفواكها-1

ماذا حصل لعامر عندما كبر ؟

هجلس في بيت-4ضعف بصره -3مات-2مرض-1

ماذا فعل األوالد بالمزرعة ؟

عملوا بها -4تركوها -3باعوها -2لم يهتموا -1

ماذا فعل األوالد بابيهم 

تركوه-4بنو له بيتا-3اعتنوا به-2تركوه-1

...بطل القصة 

سامر-4سعيد-3عمر -2عامر -1

....المزرعة 

واسعة -4كبيره-3صغيرة -2ضيقة -1

التوصل الى استنتاجات مباشرة 

...عمل عامر 

معلم  -4مزارع-3مهندس-2طبيب-1

..ضعف بصره 

اغمض عينه-4ازداد بصره  -3اعمى -2قل بصره -1

من يسكن مع عامر ؟ 

احفاده -4أوالده -3اخوانه-2جيرانه -1



دراسة وتقييم المحتوى واللغة والعناصر النصية 

ادخلي التنوين على الكلمات التالية 

َعاِمر 

َواِسعَة

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

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

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

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

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

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

( على من يعود الضمير ) ضعف بصره

سامر -4عمر -3أوالده -2عامر -1

ما نوع الجملة ؟ ( َعاَش َعاِمٌر ) 

جملة اسمية -2جمله فعلية -1

استخرجي من النص ما يلي 

سكون مد بالياء مد بالواو مد باأللف 

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

تاء مربوطةتاء مفتوحة الم قمرية الم شمسية 

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

الفهم الواسع وادراك الغاية من النص

:ما هي فكرة النص األساسية 

اإلهمال في المزارع ⃝

مصدر رزق المزارع من المزرعة  ⃝

كثرة المزارع ⃝

هل يمكن ان تحدث هذه القصة في الواقع 

نعم  ⃝

ال ⃝

لو كنتي مكان أوالد عامر  كيف ستساعدين ابيك

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

هاتي عنوان اخر للقصة 

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

رتبي احداث القصة 

⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 

ارسمي مشاعرك نحو القصة 

اعداد وتنفيذ 

نادية حسني القحطاين 
قائدة املدرسة 

صاحلة ال عارم



تطبيق االختبار الدولي 

بيرلز
على النصوص االثرائية 

للصف األول االبتدائي 

المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

إدارة االشراف التربوي 

بمنطقة عسير 

مدرسة لعصان االبتدائية 

التركيز على المعلومات واسترجاعها 

..ذهب كريم الى 

محل االلعاب-4مزرعة-3مدينة االلعاب-2حديقة  -1

..أشار الى ركن فيه 

دمية -4قطار -3سيارة -2كرة كبيرة -1

هل اشترى االب الكرة لكريم؟

ال اعرف-4يمكن -3نعم -2ال-1

ماذا قال كريم ألبيه؟

الم يفعل شيئ-4شكر أباه-3ضحك  -2أنا أحبك-1

ماذا طلب كريم من أبيه مره أخرى ؟ 

شوكالته-4عصيرا-3وجبة -2هدية -1

...كان يريد الهدية لـ

أخته-4عمه-3خاله-2أخوه -1

.......كانت هديته ألخته 

دمية صغيرة -4دمية جميلة -3فستان -2ألعاب-1

التوصل الى استنتاجات مباشرة 

...عمل عامر 

معلم  -4مزارع-3مهندس-2طبيب-1

..ركن االلعاب

خارج -4فوق -3تحت -2رف األلعاب -1

كم عدد اخوة كريم ؟ 

ثالث -4واحدة -3خمسه-2ال يوجد -1



دراسة وتقييم المحتوى واللغة والعناصر النصية 

ادخلي التنوين على الكلمات التالية 

َكِريم 

ُكَرة

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

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

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

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

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

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

(  على من يعود الضمير ) فاشتراها له ابوه

كريم-4البنت-3سعيد -2االب -1

ما نوع الجملة ؟ ( َهِديةُ َكِريمٌ ) 

جملة اسمية -2جمله فعلية -1

استخرجي من النص ما يلي 

سكون مد بالياء مد بالواو مد باأللف 

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

تاء مربوطةتاء مفتوحة الم قمرية الم شمسية 

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

الفهم الواسع وادراك الغاية من النص

:ما هي فكرة النص األساسية 

البكاء عند طلب األلعاب ⃝

الغيرة  ⃝

روح المحبة بين االخوة  ⃝

هل يمكن ان تحدث هذه القصة في الواقع 

نعم  ⃝

ال ⃝

الخوتكلو كنتي مكان كريم ماذا ستهدين 

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

هاتي عنوان اخر للقصة 

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

رتبي احداث القصة 

⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 

ارسمي مشاعرك نحو القصة 

اعداد وتنفيذ 

نادية حسني القحطاين 
قائدة املدرسة 

صاحلة ال عارم



تطبيق االختبار الدولي 

بيرلز
على النصوص االثرائية 

للصف األول االبتدائي 

المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

إدارة االشراف التربوي 

بمنطقة عسير 

مدرسة لعصان االبتدائية 

التركيز على المعلومات واسترجاعها 

....خرج خالد وخليل 

للمزرعة-4للعب-3للتنزه-2للسوق -1

..حمال معهما 

ألعاب-4خيمة خضراء  -3سيارة -2خيمة كبيرة -1

...  اختار خالد مكانا ذا منظر 

خالب-4واسع-3رائع-2جميل-1

يحضر الطعام ..... أخذ 

خليل-4االب-3سعيد  -2خالد -1

ماذا حدث بعد ان حضرا الطعام 

الم يحدث شيئ-4غربت الشمس-3هطل المطر -2هبت الرياح-1

ماذا كانا يسمعان في الخيمة ؟ 

خرير الماء -4صوت المطر -3البرق-2الرعد-1

.........عادا الى المنزل في 

الليل-4العصر -3المساء -2الصباح -1

التوصل الى استنتاجات مباشرة 

...خرير الماء

صوت الماء  -4لون الماء -3رائحة الماء -2طعم الماء -1

..هطل المطر 

انتهى المطر -4سقط المطر -3توقف المطر -2ال يوجد مطر -1

ما الواجب علينا بعد انتهاء وقت النزهة ؟ 

العبث بالمكان-4قطع األشجار -3ترك النفايات-2نظيف المكان -1



دراسة وتقييم المحتوى واللغة والعناصر النصية 

ادخلي التنوين على الكلمات التالية 

َخاِلد

َخِليل

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

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

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

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

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

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

(  على من يعود الضمير ) َجلََسا َداِخل الَخْيمة 

المطر-4خليل-3خالد-2خالد وخليل-1

ما نوع الجملة ؟ ( َخَرَج َخالٌد َوَخِليل) 

جملة اسمية -2جمله فعلية -1

استخرجي من النص ما يلي 

سكون مد بالياء مد بالواو مد باأللف 

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

تاء مربوطةتاء مفتوحة الم قمرية الم شمسية 

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

الفهم الواسع وادراك الغاية من النص

:ما هي فكرة النص األساسية 

العبث بالمكان  ⃝

االستمتاع باألجواء الجميلة والتعاون ونظافة المكان  ⃝

التكاسل واالعتماد على االخرين  ⃝

هل يمكن ان تحدث هذه القصة في الواقع 

نعم  ⃝

ال ⃝

لو كنتي مكان خالد ماذا ستفعلين عند سقوط المطر 

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

هاتي عنوان اخر للقصة 

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

رتبي احداث القصة 

⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 

ارسمي مشاعرك نحو القصة 

اعداد وتنفيذ 

نادية حسني القحطاين 
قائدة املدرسة 

صاحلة ال عارم



تطبيق االختبار الدولي 

بيرلز
على النصوص االثرائية 

للصف األول االبتدائي 

المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

إدارة االشراف التربوي 

بمنطقة عسير 

مدرسة لعصان االبتدائية 

التركيز على المعلومات واسترجاعها 

....اختلفت

الزميالت-4الجارات -3االخوات-2األصابع -1

..تكلمت 

البنصر -4الخنصر -3االبهام -2السبابة -1

... كم عدد األصابع في اليد الواحدة ؟ 

ثالثة -4سته-3خمسة -2أربعة -1

اصغر األصابع 

االبهام -4السبابة -3البنصر  -2الخنصر  -1

.....ومتى اجتمعتم في خدمة 

نافعة -4غير مفيدة -3سلبية -2ضارة -1

ما هو أساس النجاح؟ 

القوة-4الصبر-3التعاون -2الغدر -1

هل تكلم احد بعدها ؟

ال اعلم-4يمكن-3نعم-2ال-1

التوصل الى استنتاجات مباشرة 

...معنى تستندون علي 

تبكون علي-4تعتمدون علي-3تضحكون علي-2تحملونني-1

..الخدمة النافعة مثل 

التخريب-4كسر الزجاج -3الضرب -2الكتابة -1

ما هو اسم االصبع الذي نستخدمه في التشهد في الصالة ؟ 

الخنصر -4الوسطى -3السبابة -2االبهام -1



دراسة وتقييم المحتوى واللغة والعناصر النصية 

ادخلي التنوين على الكلمات التالية 

ِخْدَمة

َجِميع

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

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

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

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

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

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

( من المتكلم ) أَنَا أَْصغََرُكم َجِميعًا 

الوسطى -4السبابة -3الخنصر -2البنصر -1

ما نوع الجملة ؟ ( اْختَلَفَِت األََصابِعُ ) 

جملة اسمية -2جمله فعلية -1

استخرجي من النص ما يلي 

سكون مد بالياء مد بالواو مد باأللف 

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

تاء مربوطةتاء مفتوحة الم قمرية الم شمسية 

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

الفهم الواسع وادراك الغاية من النص

:ما هي فكرة النص األساسية 

التعاون  ⃝

الشجار  ⃝

الكراهية  ⃝

هل يمكن ان تحدث هذه القصة في الواقع 

نعم  ⃝

ال ⃝

لو كنتي مكان الخنصر  ماذا ستفعلين لتساعدي اسرتك

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

هاتي عنوان اخر للقصة 

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

رتبي احداث القصة 

⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 

ارسمي مشاعرك نحو القصة 

اعداد وتنفيذ 

نادية حسني القحطاين 
قائدة املدرسة 

صاحلة ال عارم



تطبيق االختبار الدولي 

بيرلز
على النصوص االثرائية 

للصف األول االبتدائي 

المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

إدارة االشراف التربوي 

بمنطقة عسير 

مدرسة لعصان االبتدائية 

التركيز على المعلومات واسترجاعها 

من اين أطل معاذ ؟ 

الجدار -4نافذة الغرفة  -3نافذة المنزل -2سور المنزل  -1

... ..رأى 

الطيور  -4المزرعة  -3األغنام -2سنابل الذرة -1

في الهواء الطلق........... سنابل الذرة الذهبية 

تسقط -4تتمايل-3تقف-2تتحرك-1

ماذا يفعل الفالح ؟ 

يسقيها بالماء-4يحرثها -3يزرعها  -2ينظر اليها -1

.....لمح من بعيد

دجاجة -4اسد -3ذئبا-2ثعلب -1

اين علق الذئب ؟ 

سياج الحقل -4الجدار-3البئر-2الشبكة -1

.....فنادى معاذ 

االب -4العامل -3المزارع -2الفالح-1

التوصل الى استنتاجات مباشرة 

...معنى شمر عن ذراعيه 

نظف ثوبه-4نزع ثوبه-3مسك ثوبه-2رفع ثوبه-1

..ماذا يأكل الذئب

الجزر-4اللحوم-3االعشاب -2الحبوب-1

اين وظيفة الفالح ؟ 

الحقل -4البحر -3المستشفى -2المدرسة -1



دراسة وتقييم المحتوى واللغة والعناصر النصية 

ادخلي التنوين على الكلمات التالية 

ُمعَاذ

بَِعيد

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

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

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

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

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

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

( على من يعود الضمير ) َشمَر َعْن ِذَراَعيه

السنابل-4الذئب-3معاذ -2الفالح -1

ما نوع الجملة ؟ ( نَاَدى ُمعَاذُ الفاََلح) 

جملة اسمية -2جمله فعلية -1

استخرجي من النص ما يلي 

سكون مد بالياء مد بالواو مد باأللف 

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

تاء مربوطةتاء مفتوحة الم قمرية الم شمسية 

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

الفهم الواسع وادراك الغاية من النص

:ما هي فكرة النص األساسية 

االزعاج ⃝

التسلية  ⃝

التنبيه من الخطر  ⃝

هل يمكن ان تحدث هذه القصة في الواقع 

نعم  ⃝

ال ⃝

لو كنتي مكان معاذ  ماذا ستقولين للفالح

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

هاتي عنوان اخر للقصة 

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

رتبي احداث القصة 

⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 

ارسمي مشاعرك نحو القصة 

اعداد وتنفيذ 

نادية حسني القحطاين 
قائدة املدرسة 

صاحلة ال عارم



تطبيق االختبار الدولي 

بيرلز
على النصوص االثرائية 

للصف األول االبتدائي 

المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

إدارة االشراف التربوي 

بمنطقة عسير 

مدرسة لعصان االبتدائية 

التركيز على المعلومات واسترجاعها 

ما اسم أخو هند؟ 

هيثم-4ياسر -3فواز-2هادي-1

..ذهبا الى مزرعة جدهما 

علي  -4محمد -3عمر -2هاشم-1

...........احتراما لجدهما قدما له 

زهرة -4وردة -3هدية -2وجبة-1

اين كانا يلعبان ؟ 

بين االشجار-4بين الورود-3بين الحقول -2بين االلعاب -1

الطعام جلسا بهدوء............عندما حان وقت 

النوم -4الشرب -3اللعب-2الطعام -1

اسم الشجرة التي جلسا تحت ظلها ؟ 

التين-4التفاح -3اليوسف-2البرتقال -1

.....سقطت 

تفاحة -4ورقة  -3ريشة -2حجرة -1

التوصل الى استنتاجات مباشرة 

...شهية

صغيرة -4لذيذة -3متنوعة -2كبيرة-1

برايك لماذا سقطت التفاحة على األرض ؟ 

خفيفة-4خائفة -3تحب االرض -2الجاذبية -1

ما اسم الشركة التي تحمل عالمة التفاحة ؟ 

نادك-4المراعي-3ابل -2ة حليب السعودي-1



دراسة وتقييم المحتوى واللغة والعناصر النصية 

ادخلي التنوين على الكلمات التالية 

ِهْند

َهْيثَم

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

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

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

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

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

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

َما لَهُ َهِدية  ( على من يعود الضمير ) قَدَّ

عمر-4هاشم-3هيثم-2هند-1

ما نوع الجملة ؟ ( ذهبت هند) 

جملة اسمية -2جمله فعلية -1

استخرجي من النص ما يلي 

سكون مد بالياء مد بالواو مد باأللف 

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

تاء مربوطةتاء مفتوحة الم قمرية الم شمسية 

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

الفهم الواسع وادراك الغاية من النص

:ما هي فكرة النص األساسية 

االستمتاع بالوقت وتقديم الهدايا ⃝

قطع األشجار واالزهار   ⃝

إزعاج الجد ⃝

هل يمكن ان تحدث هذه القصة في الواقع 

نعم  ⃝

ال ⃝

لو كنتي مكان هند ماذا ستقدمين لجدك من هدية ؟

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

هاتي عنوان اخر للقصة 

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

رتبي احداث القصة 

⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 

ارسمي مشاعرك نحو القصة 

اعداد وتنفيذ 

نادية حسني القحطاين 
قائدة املدرسة 

صاحلة ال عارم



تطبيق االختبار الدولي 

بيرلز
على النصوص االثرائية 

للصف األول االبتدائي 

المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

إدارة االشراف التربوي 

بمنطقة عسير 

مدرسة لعصان االبتدائية 

التركيز على المعلومات واسترجاعها 

احداث القصة بين ؟ 

الثعلب والدجاجة-4القرد-3الجمل-2االرنب-1

..عندما جاع الثعلب بماذا فكر 

عنب  -4موزة -3تفاحة  -2وجبة شهية-1

ماذا كانت تفعل الدجاجة ؟

تجلس-4تأكل الحب-3تنام -2تلعب -1

....لَبَِس 

ثوبا ازرق -4ثوبا احمر-3ثوبا ابيض-2ثوبا كلون الشجر-1

لماذا لبس الثوب 

ممثل ماكر-4للزينة -3للعب-2ال اعلم-1

لماذا نجت الدجاجة؟ 

خائفة -4قوية  -3ألنها حذرة -2نادت امها-1

بعدما نجت الدجاجة ماذا فعلت ؟

حمدت  هللا-4ضحكت -3بكت -2صرخت-1

التوصل الى استنتاجات مباشرة 

...حب منثور 

صغير-4مرمي-3متنوع-2كبير-1

برايك لماذا نجت الدجاجة؟ 

قوية -4خائفة -3سريعة -2ال تخالف كالم امها-1

ما هي الوجبة األساسية للثعلب ؟

الفراولة-4الشكوالتة-3الحبوب -2اللحوم-1



دراسة وتقييم المحتوى واللغة والعناصر النصية 

ادخلي التنوين على الكلمات التالية 

ُمَمثِل

َماِكر

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

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

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

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

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

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

(  على من يعود الضمير ) فََهو ُمَمثٌِل َماِكرٌ 

الفالح-4الدجاجة -3الصياد-2الثعلب -1

ما نوع الجملة ؟ ( الثعلب ماكر ) 

جملة اسمية -2جمله فعلية -1

استخرجي من النص ما يلي 

سكون مد بالياء مد بالواو مد باأللف 

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

تاء مربوطةتاء مفتوحة الم قمرية الم شمسية 

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

الفهم الواسع وادراك الغاية من النص

:ما هي فكرة النص األساسية 

اللعب ⃝

حيلة الثعلب ألكل الدجاجة  ⃝

صداقة الثعلب والدجاجة  ⃝

هل يمكن ان تحدث هذه القصة في الواقع 

نعم  ⃝

ال ⃝

لو كنتي مكان الدجاجة  كيف ستتصرفين؟

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

هاتي عنوان اخر للقصة 

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

رتبي احداث القصة 

⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 

ارسمي مشاعرك نحو القصة 

اعداد وتنفيذ 

نادية حسني القحطاين 
قائدة املدرسة 

صاحلة ال عارم



تطبيق االختبار الدولي 

بيرلز
على النصوص االثرائية 

للصف األول االبتدائي 

المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

إدارة االشراف التربوي 

بمنطقة عسير 

مدرسة لعصان االبتدائية 

التركيز على المعلومات واسترجاعها 

اين تعيش الغزالة؟ 

الصحراء-4الحديقة -3الغابة -2المزرعة -1

مع من كانت تعيش الغزالة ؟

صغارها-4صديقتها-3امها -2اخواتها-1

كيف كانت المياه في البحيرة ؟

كثيرة-4جافة -3قليلة -2غزيرة  -1

الصغار .... تبحث االم عن الطعام اذا 

عطش-4جاع-3لعب-2نام-1

..............كان يقف الغراب على غصن 

زهرة-4نخلة -3وردة -2شجرة -1

ماذا شاهد الغراب؟ 

ذئب-4أرنب -3أسدا-2نمرا-1

ما العالقة التي تجمع الغزالة مع الغراب ؟

المنافسة -4العداوة -3االخوة -2الصداقة -1

التوصل الى استنتاجات مباشرة 

...غزيرة 

كثيرة-4قليلة -3صغيرة -2كبيرة -1

لماذا عاشت الغزالة بالقرب من البحيرة ؟ 

لتسبح فيها -4لتنام عندها -3لتلعب فيها -2لتشرب منها -1

كيف ينجو الغراب من االسد؟

يضربه-4يطير بعيدا -3يختبئ-2يقضي عليه-1



دراسة وتقييم المحتوى واللغة والعناصر النصية 

ادخلي التنوين على الكلمات التالية 

َغابَة

َغَزالة

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

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

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

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

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

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

( من الذي اخبرها ) فَأَْخبََر اْلغََزالَةَ 

النسر -4الغراب -3الصقر -2العصفور -1

ما نوع الجملة ؟ ( َغابَِة َخْضَراء) 

جملة اسمية -2جمله فعلية -1

استخرجي من النص ما يلي 

سكون مد بالياء مد بالواو مد باأللف 

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

تاء مربوطةتاء مفتوحة الم قمرية الم شمسية 

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

الفهم الواسع وادراك الغاية من النص

:ما هي فكرة النص األساسية 

خداع الغراب  ⃝

فائدة الصداقة  ⃝

خداع األسد ⃝

هل يمكن ان تحدث هذه القصة في الواقع 

نعم  ⃝

ال ⃝

كيف ستتصرفين؟الغزالة  لو كنتي مكان 

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

هاتي عنوان اخر للقصة 

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

رتبي احداث القصة 

⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 

ارسمي مشاعرك نحو القصة 

اعداد وتنفيذ 

نادية حسني القحطاين 
قائدة املدرسة 

صاحلة ال عارم



تطبيق االختبار الدولي 

بيرلز
على النصوص االثرائية 

للصف األول االبتدائي 

المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم 

إدارة االشراف التربوي 

بمنطقة عسير 

مدرسة لعصان االبتدائية 

التركيز على المعلومات واسترجاعها 

ما اسم بطل القصة ؟ 

ظافر -4فواز  -3عمر -2علي -1

اين خرج؟

حديقة الحارة-4حديقة المدرسة-3الحديقة العامة-2حديقة البيت-1

هل تذكرين اسم اللعبة ؟

الجري-4القفز  -3الظل -2االختباء -1

كيف كان الظالم في الحديقة ؟ 

منتشر-4قليال-3خفيفا-2دامسا -1

. على األرض لألشياء الموجودة في الحديقة .......... الحظ وجود 

صور -4ظالل  -3أشكال -2رسومات-1

هل يتحرك الظل عندما تتحرك األشياء ؟ 

ممكن -4نعم -3ال اعلم -2ال-1

عنما ركض ظافر الو اين كان ينظر ؟

خلفه-4أمامه-3شماله-2يمينه-1

التوصل الى استنتاجات مباشرة 

...دامسا  

خفيفًا-4كثيًرا-3قليالً -2شديًدا-1

من الذي كان يلعب مع ظافر ؟ 

صديقه-4أخته-3ظله-2أخوه-1

عنما نضيء مصباح على شجرة في الظالم كيف سيكون ظلها ؟

بيت-4طفل-3عصفور -2شجرة -1



دراسة وتقييم المحتوى واللغة والعناصر النصية 

ادخلي التنوين على الكلمات التالية 

َظافِر 

ِظاَلل

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

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

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

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

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

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

( ير على من يعود الضم) أََخذَ يَْرُكُض َوُهَو يَْنُظُر َخْلفَهُ 

النسر -4الغراب -3الصقر -2العصفور -1

ما نوع الجملة ؟ ( َخَرَج َظافِرٌ ) 

جملة اسمية -2جمله فعلية -1

استخرجي من النص ما يلي 

سكون مد بالياء مد بالواو مد باأللف 

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

تاء مربوطةتاء مفتوحة الم قمرية الم شمسية 

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

الفهم الواسع وادراك الغاية من النص

:ما هي فكرة النص األساسية 

التذمر  ⃝

النوم  ⃝

االستمتاع بالوقت في أي مكان  ⃝

هل يمكن ان تحدث هذه القصة في الواقع 

نعم  ⃝

ال ⃝

ستلعبين بالظل ؟كيف ظافر  لو كنتي مكان 

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

هاتي عنوان اخر للقصة 

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

رتبي احداث القصة 

⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 

ارسمي مشاعرك نحو القصة 

اعداد وتنفيذ 

نادية حسني القحطاين 
قائدة املدرسة 

صاحلة ال عارم


