
 

 

 لغة  عربية مذكرة الوحدة  الثالثة  لصف  الثالث    
 

- :في  االختبار  الكتابي   الثالث الكفايات 
  

 
 666ص إذا أخذت  مكاني  فخذ إعاقتي...  601صالراعي الصغير..2-2
 624ومكتبتي  الثرية ص.......  661ص قصتي المشوقة..2-4
 600يوم  من  الماضي ص........... 91بيت  القرين ص..2-6
 604ص السلوك الرائع..663صالكويت  في  الماضي  والحاضر  ... 99صحديقة  المنطقة  3-6
 629صقوق  وواجبات ح................... 621الكويت  في  قلبي ص 3-4
 

 
 (6)االختبار  التجريبي  )

 
 

___________________________ _________________________________ 
 ( : القراءة  والمشاهدة)الكفاية العامة –أوال 
                                                                                                     2-2 المعيار  

- :من درس الراعي  الصغير
 

 
 
 (-أ

 : .........................مترادف  بأمان  -2 ..........-:إن مفرد مسرعين  هو -1

 ......................-:جمع  الراعي  هو -4. ..................-:جمع الِذئْب هو -3

 (-ب
 ................. .: ......ما  شعور  الراعي  بعد  فعلته  هذه  

 (-ج
 :لو كنت  مكان أهل  القرية  هل  كنت  ستساعد  الراعي  الصغير 

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

                                                                                                      4-2المعيار 

- :مكتبتي  الثريةمن درس 

 :التالية الكتاب أكمل  عناصر 

 

 

 

 

 

 المؤلف الغالف
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2-6                                                                                                              

- :بيت  القرينمن درس 

 

 
 
1) 

 .........وقعت  معركة  القرين في  سنة  
2-) 

 ( الظالم  _  السريع _ البائس _ الحزين : )مترادف  كلمة  الغاشم  
3-) 

 .............  .منطقة  القرين  تقع  في  محافظة  
4) 

 ........... -:من  يموت  في  سبيل  هللا  يسمى 
 

  ا

 :(الكتابة )الكفايةُ العاَمةُ :ثانيا  

                                                                                                      : 6-3لمعيار   ا

  -:حديقة  المنطقة  من درس

- :لمات  التي  ُخَط تحتها صوب  الكأ (ـ6
 .الطفل  الذي كان  يبكي   هذا-6
 .المرأة  تعمل  في مدرستنا  هاذه  -2
  .األطفال   يلعبون بفرح   هاؤالء  -3
 .الشاب  يقود  سيارته  مسرعا   ذالك-4
 
- :ضع كلمات  فيها  حرف  ينطق  وال  يكتب  بالفراغات  اآلتية  (-2

 .اْلَولَدُ يَْشَبهُ أبيه......... - أ
 الفتاةُ  من مرض  شديد  ..... اني تَع - ب
 . المهندسون  الذين  بنوا  الشركة   ...... - ت
 .العامالن  الذين  قدموا  الخدمة  لنا  .....  - ث
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                                                                                                      4-3:المعيار 

- :الكويت  في  قلبيمن درس 

 :ي  الكويت  قديما  أكمل  الخريطة  الدالة  على  المهن ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kwedufiles.com



 

 

 

 

 (2)االختبار  التجريبي  )

 ___________________________ _________________________________ 
 ( :   القراءة  والمشاهدة)الكفاية العامة –أوال 

                                                                                                      2-2 المعيار
 -:إذا أخذت  مكاني  فخذ إعاقتيمن درس 

 
                                                                                                   4-2المعيار 

 -:قصتي المشوقة من درس

 : لخريطة  الذهنية  التالية  بما  يناسبها  أكمل ا

 

 

 

 

2-6                                                                                                             

- :يوم  من  الماضيمن درس 

 

 : أصنف الكلمات  الملونة  في  الجدول  التالي  

 الفعل  المضارع الفعل  الماضي
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 ا____________________________________________________________

 :(الكتابة )الكفايةُ العاَمةُ :ثانيا  

                                                                                                   : 6-3لمعيار   ا

- :الكويت  في  الماضي  والحاضر  من درس 

مع  استخدام أدوات  ,أكتب  قصة  قصيرة عن  العيد  في  الوقت  الماضي  مستعينا  بالجملة االفتتاحية
 -:الربط وعالمات  الترقيم واألفعال  الماضية 

 

 

 

                                                                                                     4-3:المعيار 

- :قوق  وواجباتحمن درس 

- : أكِمْل اْلَخريطة الذهنية التالية  بما  يناسبها  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الوطن    حقوق  

  على  المواطن  
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 (3)االختبار  التجريبي  )

 
___________________________________________________________ _ 

 ( :   القراءة  والمشاهدة)الكفاية العامة –أوال 
                                                                                                        2-2 المعيار

- :من درس الراعي  الصغير
 

 
 ..............................................................................-:ارته  ألغنامهما  سبب  خس -1
 ........................................................ -:ستساعده القرية  هل  كنتكنت  مكان أهل  لو -2
 ..................................................................................-:ما طعام الذئاب  المفضل -3
 ..................................................................-:لماذا  بكى  الراعي  في  نهاية القصة -4

 

                                                                                                       4-2المعيار 

 -:مكتبتي  الثريةمن درس 

 

____________________________________________________2-6                                                                                                           

 -:بيت  القرينمن درس 

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

 ا____________________________________________________________

 :(الكتابة )الكفايةُ العاَمةُ :ثانيا  

                                                                                                   : 6-3لمعيار   ا

  -:السلوك الرائع من درس 
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 : الذي  يعبر  عن  الصورة فيما يلي  المضارع أكتب  الفعلـ 
 

    
   _______   . ___________ .__________  .  ___________. 

____________________________________________________________ 
 4-3:المعيار 

- :الكويت  في  قلبيمن درس 

 :أكمل  الخريطة التالية  بحيث  تتضمن  

 -:صفات أهل  الكويت  أهم محافظات  الكويت  محافظات  الكويت  أهم  معالم  الكويت 
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 (4)االختبار  التجريبي  )                                       

    2069-2062العام الدراسي 

 
 : .....................................الفصل     .............................: ......................اسم الطالب

___________________________ _________________________________ 
 ( :   القراءة  والمشاهدة)الكفاية العامة –أوال 

  الراعي  الصغيرمن  درس  
 (4)                                                                                                       2-2 المعيار

 :أقرأ  النص  التالي وأجب  عما  يليه 
الخوف  في  يوم  من األيام  فوجئ الراعي  الصغير  بمجموعة  من  الذئاب تهجم  على أغنامه فأصابه)

لكن  لم  , واستمر  في  الصراخ والصياح  بأعلى  صوته , ويستغيث بكل  قوتهوأخد  يصيح  ,والرعب 
 (   يأت إليه أحد  

 -:الفكرة  الرئيسة  للدرس هي -1

 .الشخص  الكاذب يتخلى  عنه  الناس  -1
 .أهل القرية مستعدون  لحماية  األغنام -2
  .أهل القرية متعاونون فيما بينهم  -3
 .على اإلنسان أن  يتخلص  من  الملل  بأي طريقة  -4

 (قطط.ذباب.ذئاب .ثعالب)هجم على الغنم مجموعة  -2
 (أحبوه _قتلوه_تركوه_ ساعدوه)في نهاية  القصة أهل  القرية -3
 (تحميه_ تساعده _تكرهه_تحبه)الشخص  الذي يكذب الناس -4

                                                                 

 (4)                                                                                                    4-2المعيار  
      -:قصتي  المشوقة

 :صف  قصة قرأتها  من  حيث
 :العنوان  -1
 :المؤلف -2

 :عدد الصفحات -3
                                                                                        الشخصيات -4

 
 ا____________________________________________________________

  ( 4)                                                                                                   : 6-2لمعيارا

 -:من درس بيت  القرين 

 ........... .من  محافظات  الكويت  -2.........الذي يدافع عن وطنه  ويموت يسمى 6

 ........  .بيت  القرين  فيما  بعد أصبح -4..................مرادف  كلمة  الغاشم هو -3
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  :(الكتابة )الكفايةُ العاَمةُ :ثانيا  

 (4)                                                                                                     2-3:المعيار 

   -:حديقة  المنطقة من درس  

 في الفراغ  المناسب   اضعهأمن بين األقواس والكلمة التي احتوت حرفا  ينطق وال يكتباختر 

 (. لكن-هؤالء-هذه-ذلك-هذا)

 .المهندسون  الذين  بنوا  البرج السكنيهم  .....  -1

 . الفتاة  التي تفوقت باختبار الرياضيات .......... -2

 .الشاب يقود  سيارته بسرعة  عالية..........-3

 .المدرسة  أكثر ......,أحب اإلجازة -4

 

 (4)                                                                                                       4-3المعيار 

 من درس  حقوق وواجبات 
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