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يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات  ل ماك

يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية : ,ومذكرات  
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  البطاقة التقويمية للمهارات :

 

 أن تقدر الناس يقدروك

 وإن حترتمهم حيرتموك

 

 األولمهارات الفصل الدراسي 

 نوع 

 

 المهارة

 أتقنت

 

 أتقنت

 

 أتقنت

 

 لم تتقن

 المحاوالت

 )أ(

100% 

 )ب(

إلى أقل  90%

   %100من 

 )ج(

80% 

إلى أقل 

من 

90% 

 )د(

 %80أقل من 

1     2      3      4 

         * ها وآخرها.رسم كلمات مهموزة في أولها ووسط

رسم عالمات الترقيم )النقطتين ، الفاصلة المنقوطة ، عالمة التعجب ( ت

 في مواضعها الصحيحة
*   

  
    

          صنف الكلمات في ضوء الحقول الدالليةت

         * مشكولة إلى  أسطر  ةثالث إلى خمس نسخ نصوصا قصيرة في حدودت

          (بحروف العطف: )الواو/ الفاء/ ثمربط بين الكلمات والجمل ت

          عيد تنظيم مفردات جملة ....ت

         * رتب كلمات  لبناء جملة مفيدةت

         * كمل عبارات قصيرة بكلمات من مكتسباته بحسب السياق ت

         * ها.تجمالً في ضوء أساليب تعلم ةرتب الكلمات مكونت

         * ص قصير عيد تنظيم جمل نت

         * غني النص بجملة جديدةت

         * ماذا لو حدث ( –لماذا  –تجيب عن أسئلة تعليلية ) كيف 

 هـ1439  - 1438العام الدراس ي"                                                                                                                 اململكة العربية السعودية                             

 ه1439- 6-25 التاريخ :                                                                                                                     وزارة التعليم                                                                           

 الثالثاءاليوم :                                                                                                                                                           اإلدارة العامة  للتعليم بمنطقة تبوك  

 املادة : لغتي                                                                                                                                  املدرسة االبتدائية الثامنة بأملج   

 االبتدائي الثالث......................................................................................................الصف اسم الطالبة:

 

 ( ) أحب العمل ( املجال السادسة )الوحدة    الثالثةتقويم تجميعي  الفترة   

 الثانيالفصل الدراس ي 
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 : موظفة جذر السؤال  أجييباقرئي مث تلميذيت الفطنة  -1

ا ُمَبْعَثَرًة ُهنا َوُهناَك، َفَطَلَب ِمْن ُكلِّ ِتْلمْيٍذ َأْن َيْجَمَع ما َحْوَلُه. َبَدأ التَّالمْيُذ يف َجْمِع َدَخَل امُلَعلُِّم الَفْصَل َفشاَهَد َأْوراًق

 ؟ْيُرإلَّا َسمرًيا َبقي جالًسا، َلْم ُيشاِرْك يف َتْنظْيِف الَفْصِل؛ َفَسَأَلُه امُلَعلُِّم، ِلماذا َلْم ُتشاِرْك ُزَمالَءك يا َسم اأَلْوراِق

 امُلَعلُِّم: ال يا َسمْيُر؛ إنَّ َمْن َيقْوُم ِبَتْنظْيِف الشَّواِرِع َسمْيٌر: أنا َلْسُت َزبَّاًلا يا ُأْستاُذ.

ْن َأَهمِّيَِّة عاِمُل َنظاَفٍة، ُثمَّ َهْل َسَأْلنا َأْنُفَسنا َيْوًما َعْن َهؤالِء الُعمَّاِل، َوَعأنه َزبَّال؛ َبْل َنقْوُل َعْنُه أنه ال َنقوُل َعْنُه  

 ؟الَّيت َيقومون ِبها، َوَعْن َأْحواِلهم َوُمعاناِتِهم ِمْهَنِتِهُم

  ؟املعلم رأى  ماذا -أ(  

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

 :استخرجي من الفقرة السابقة  -(ب

 ..................... الم قمرية  ..................... مد ابأللف

 ..................... الم مشسية ..................... مد ابلياء

 ..................... حرف مشدد ..................... ابلواو مد 

 ..................... اتء مفتوحة  ..................... اضي فعل م

 ..................... قطعمهزة  ..................... تنوين ابلكسر
 ..................... اتء مربوطة ..................... تنوين الفتح

 :هايت كلمات حتوي مهزة يف مواضع خمتلفة تلميذيت الفطنة  -2
 

 

 

 

 الكلمة خرآفي  الكلمة وسط في  في أول الكلمة

................. ................. ................. 
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 ( أمام المعنى الصحيح للكلمة:  صغيرتي الفطنة ضعي عالمة ) -3

 معنى الكلمة         
 الكلمة

قَ  َمْن يَْجَمُع  ةُ ـعَ ــنْ ــصَّ ـال اْلــَمـْخـلُـــوقَــات تَـــفَـــوَّ

 الِقماَمةَ 
 تَــــْذَهـــــبُ 

      ُةـــَنـــْهاْلــِمــ

      َبـــَرَع

      ِئـــَنـــــاتاْلــَكـــا

      َتـــْغــــُدو

      َزبَّاالً 

 ( ×) : تلميذتي المفكرة آتي بأضداد الكلمات-4

  

 

 

 

              

 

 

           

   أكملي الفراغات التالية بكلمات من مكتسباتك حسب السياق المناسب : تلميذتي المبدعة -5

 

 

  

 . ْلَمْرضى............................  ألداوي افي ..أْعــــَمـــــُل  -1

ـَشــاط والــسُّـْرَعــة فِي تَأِْديَــِة اْلعََمل -2 ـْمــُت ِمــْن  ............................  النَـّ  .تَــعَـلَـّ

 يجب علينا أن نَــْحــتَــِِرُم أَْصحاِب ......................... -3

 .اْلـــــعَــــــَمــــــلِ   ....... على اإِلْســـــالُم........... -4

 إِنَّ عاِمَل النَّظافَِة    ........................ يَــــــــــــْوَمــــــــــــهُ بِــــــنَـــــشاٍط َوحـََمـــاَســـٍة. -5

اُل النَّظافَِة دائًما في ............................ -6  نرى ُعمَّ

 

 َجــَلـــَس

 

 َتــْكـــُســـو 

 

 اْلَكــَســل

 

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

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

. 

 

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

 

 اِتَقُرالطَُّو ِعاِرَوالشَّ

 

 ُهاِجَوـُي

 

 نـــــَهـِماْل

 

 ــِلـْحالــنَـّ

 

 الــطِّـــبِّ

 

 َحــثَّــــَنــا
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  -:  ثم ضعيها في المكان المناسبالكلمة المناسبة  اختاريتلميذتي المبدعة  -6

 َمْن ...........ُمـــَبــِكـــًرا  يَــْســتَــْيـــِقــــْظ  ُمـــبَــِكـــًرا. -1

 . انِ ــحَ ــتْ ــمِ ي  االْ فِ  قْ وَّ ــفَ ــتَ ــيَ  ............ نْ ــمَ   -2

ـْعـِلـيـَمـاِت ...........بِاْلجَ تَ إِْن  -3  ائِــَزِة . ـْلــتَـــِزْم بِــالـتَـّ

 إِْن ............... تَــْســــلَـــمْ   -4

 إِْن تَــْقـــَرأْ ........... -5

 ....... َحــَصـــَد. نْ ــــمَ  -6

  .بشَ خَ الْ  رَ شُ نْ يَ . لِ ............ ارُ جَ النَّ ِدُم خْ تَ سْ يَ وَ  ضَ رْ اْلَ  ثَ رُ حْ يَ ..... لِ ح ....الَ فَ م الْ دِ خْ تَ سْ يَ   -7

  :  آلةجملة تحوي اسم  أكتبيالمبدعة تلميذتي  -7

 

 

  :  أسلوب شرطجملة تحوي اسم  أكتبيالمبدعة تلميذتي  -8

 

 

 

 :حولي الفعال التالية إلى صيغة مبالغة  صغيرتي الفطنة  - 9 

 

 

 

  التالية:أجيبي على األسئلة التعليلية  تلميذتي الفطنة -10

؟  رِ ـــــهْ زَّ ــالنحلة بين ال تنتقللماذا (  1

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

 ؟ لماذا لم يشارك سمير في تنظيف الفصل (  2

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

 صيغة المبالغة   الفعل  صيغة المبالغة   الفعل 

 ........................ َخــَبــــزَ  ........................ َثَرـــــَح

 ........................ َحـــــدَّ  ........................  رَ ــــفَ ـــغَ 

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

 تَْفَهمْ 
 

 اثرَ حْ مِ 

 تَــفُـزْ 
 

 يُـَذاِكرْ 
 

 تَـْحذرْ 
 

 ـنَــمْ تَـ
 

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

 َزَرعَ 
 

 ارشَ نْ مِ 
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  : يل وأكتبها خبطٍّ مج ُجْمَلًة ُمِفيَدًة لتكوني  اْلَكِلَماِت اآلِتيَة تلميذتي املبدعة أعيدي ترتيب -11

1 ) 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

3 ) 

 

 

 
 

 4 ) 

 

 

 

5 ) 

 

 

 

 

 عليه

 نوح 

 يعمل 

 ا اًرجنَّ

 سالم ال

 كان 

.........................…………………
.……………………….…… 

 

 موسى 

  يعمل

  ا ـًيـراع

 كان 

  عليه 

 السالم 

.........................…………………
.……………………….…… 

 

 اِتــاَعــَنــصِّــال -ُعــْيــِطــَتــْســَي-عــيـــِمـــَج –واِحٌد  - رَِّقِةـــَفــَتـــُمــال –اَبـيَعــِتـاْس -اٌنـَســِإْن-ال

..........................……………………….……………………… 

 

 م  ــــهُ ـــضُ ـــع  ــــب   – ن  ـــم   -نـــــيـــع  ـــت  ــــس  ــي    -ن  أ   –ُبــدَّ  –ل لنَّاس    -ال -  ض  ــــع  ـــــب  ــــب  

 ..........................……………………….……………………… 

 

راق   ع    -  يــــف    -   األ و  م  ميًرا   -  ج  أ   -  إالَّ   -   س  ذُ  -   ب د   التَّالمي 

..........................……………………….……………………… 
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ـــا مترابًطا  تلميذتي الفطنة  - 21   :رتبي الجمل التالية لتكوني نـصًّ

 

 

 

             

            

 

  

 

 

  

 وإن حترتمهم حيرتموك ن تقدر الناس يقدروكإ
 

 

 

 

 

 بحمد هللاانتهت األسئلة 

 

 معلمتك : نورة مساعد المرواني (مبدعة فخورة بك يا  )

 

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

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

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

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

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

 

 

 َفُكلُّ ُمَيسٌَّر ِلما ُخِلَق َلُه(())اْعَملوا 

 

ُ  –َوَسَأْحِرُص   اْلُمْستَ ْقَبلِ َعلى َأْن َأكْوَن يف  –إْن شاَء اَّللَّ

 َفما َأْْجََل اْلَعَمَل!اي َعمِ ي      اق       خاِلٌد: حَ 

 صلَّ هللا عليه وسلم –اإِلْسالُم َحثَّنا َعلى اْلَعَمِل، َحْيُث قال 

 ِلديين وَوَطين اانِفعً  اًل       امِ       عَ 
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