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  البحر في نفايات يرمي ولدا ؟  خالدما ذا رأى  -1
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 ساعتان الزمن        الثالث االبتدائي الصف لغتي  المادة
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 ]  تعجب –استفهام  [  : ! أبي يا المنظر هذا أقبح ما -2  ]  بالياءمد  –بالواو  مد[     : (سعيد  )ما نوع المد في كلمة  -1

 ]حرف  – اسم  [    : (  عبقرينوع كلمة )  -4 ]همزة قطع  – همزة وصل  [ : ( نوع الهمزة في كلمة ) أسرة -3

 ]الخيل   – النعامة  [: الألم القمرية في كلمة   6- ]آخر  -  أول [يكون موقع األلف المقصورة في....... الكلمة :    -5

 ]  خطا -صواب   [:   النشاطضد كلمة ) الكسل  (  -8 ] أرجل  - الرجل [:   نقول فإننا معرفة إلى(  رجل)  كلمة نحّول عندما -7

  ] ماض فعل - مضارع فعل  [  : ( يخيط كلمة )  -10 ]أين  – لماذا [؟   سمي نجم البحر بهذا االسم ........ -9

 ! أبي يا المنظر هذا أقبح ما:  قائال ذلك من مكان فتعجب كل في القمامة حاويات وجود رغم البحر في نفايات يرمي ولدا خالٌد رأى

 البحر يتلوث ال كي ؛ ورونقها جمالها على المحافظة فعلينا للجميع ملك الشواطئ هذه إن,  بني يا أجل:  األب
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  : الثالث : رتبي الكلمات مكونة جملة مفيدةالسؤال  

 ( بمحراثه  -تتعب يا عّماه من هذا العمل   ألم  -فالحا يمسك   -رأى خالٌد   -ويعمل بجدٍّ ونشاط ثم سأله :   )   -1
 

 رأى خالٌد فالحا يمسك بمحراثه ويعمل بجدٍّ ونشاط ثم سأله : ألم تتعب يا عّماه من هذا العمل               
 

 (  المخلوقات البحرية -ما    -أكثَر   -التي خلقها اهلل!  )   -2
 

 خلقها اهلل! ما أكثَر المخلوقات البحرية التي              

 
 ( وجد –ومن زرع  –حصد  –من جد   )   -3
 

 من جد و جد ومن زرع حصد             

 
 

  :الـخـط السؤال الرابع : 

 ]  الزاء  – العاء/الماء [      ( العمل ) كلمة في النسخ خط في السطر على يبقى الذي الحرف -1

 ]  الياء/الطاء –القاء /الراء    [   (طريق  ) كلمة في النسخ خط في  السطر تحت ينزل الذي الحرف -2

 ]  ـــع ، ـــم  - ل ، ز    [  السطر عن تنزل التي الحروف -3

 ]  خطا  -صواب     [  السطر على الثاء حرف يكتب -4

 :  حعليك بشكل صحي يالسؤال الخامس : اكتبي ما يمل

 ]النمالت   –النحلة [           مربوطة بتاء تنتهي التي الكلمة اختاري  -1

 ]ــ ط  – ـضـ [          ـرين........الحا بما يناسبها الكلمة اكمل -2

 ]  ت  – ــةـ  [            ........مهنــال بما يناسبها الكلمة اكمل -3

 ]  اء  – ا[                 ........علمــ بما يناسبها الكلمة اكمل -4

 ]  ــةـ – ت [              ..........المخلوقا كلمة في حرف اخر -5

 مع تمنياتي لك بالنجاح                             
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