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 سلطنة عمان

 املديرية العامة للتربية والتعليم 
 بمحافظة ظفار

 التاريخ /....................................... 
 1مدرسة /  ذهبان  للتعليم األساس ي ح

 

 (2023-2022االختبار القصير األول في مادة اللغة العربية للصف الثالث للعام )

 اوالً : القراءة :اقرأ النص ثم  اجب : 

 فهو يتواجد في أماكن  ،الفهد حيوان مفترس من أكلة اللحوم 

 عديدة من افريقيا وأسيا ، إال انه ال يتواجد في استراليا ، أو

 في المناطق القطبية .يتصف الفهد بجسم قوي ورشيق ، مهيأ   

 للمطاردة ، وهو ذكي  ومخادع ، يمارس الصيد ليالً ونهاراً ،  

ويكسو جسمهُ فراء   وله أسنان ومخالب حادة ،ويعتبر من أكثر الحيوانات مهارة في الصيد 
 سميك ّ. 

 أكمل بما هو مناسب :  -أ

 مفرد كلمة ) أماكن ( ........................ -2مرادف كلمة )مهيأ (.........................    -ا
 )ذكي ( ..................... مجع كلمة  -4(: ......................   لياَلمضاد كلمة ) -3

 في ضوء فهمك للنص أجب :  -ب 

 النص يتحدث عن حيوان مفرتس أذكره ، وحدد أماكن تواجده -1
.......................................................................... ................... 

 املفرتس ؟ما هي الصفات اليت يتميز بها هذا احليوان  -2
 ............................................................................ ... ............ 

 ثانيا ً: الكتابة . 
 اكمل اجلدول اآلتي وحول الكلمة من املفرد للمثنى واجلمع :-أ

 

 جمع مثنى مفرد
 ...................  ..............  خمادع 

 

 ............................ ........ /............... االسم
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 بمحافظة ظفار

 التاريخ /....................................... 
 1مدرسة /  ذهبان  للتعليم األساس ي ح

 

 حول ا جلمله اآلتية إىل  مجلة فعلية :-ب
 الطبيب يعالج المرضى .  ▪

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

 اعد كتابة اجلملة اآلتية مع تصحيح اخلطأ اإلمالئي للكلمة اليت بني القوسني  -ج
 اكتب واجبي في )البَّية (  ▪

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

 درجات ( 3 التعبري ) -د

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

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

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

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

 

 

 

   


