
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/3arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                  

  

                  https://www.almanahj.com/sa/3arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade3                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 نصوص القارئ الماهر
 بتدائيلصف الثالث االل



 

 

 النصوص القرائية



 

 علم بالدي
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 والبئرِ  الحصانِ  قِصة  
ععَااِرِعينَ  أَحععدِ  ِحَصععان   َوَقعع َ  َهععا َعِميَقععة   ِمَيععا    بِئععرِ  فِععي الم   دأَ َبعع! َجافععة   ولكنَّ

ععِهي ِ  الَحَيععوان   ععااِر    كععانَ  ، َسععاَعا    عدةاسععتمرو...بِالصَّ  ي َفِكععر   ِخاللََهععا الم 
ا أَصعععَب َ  قعععدْ  الِحَصعععان  : َفقعععا َ  الِحَصعععاَن  َيسعععَتِديد   َكيعععفَ  عععوا   َتْكلَفعععةَ  و َعج 

 البِْئعرَ  أنَّ  َجانِعبِ  إِلع َ  هعاا! آخرَ  ِحَصان   ِشَراءِ  َتْكلَفةِ  منْ  َتقَتِرب   اْستِخراِجهِ 
 نعععاَد َ  وَهكعععاا.    كْ َشععع بِععع ي   َردِمَهعععا إلععع َ  وَتْحتعععاَ    َطويععع    امعععن   ِمنعععا   َجافعععة  

ععَااِر     الَجِميعع    وَبععدأَ  ، رِ ْئععالبِ  َردمِ  فععي مَسععاَعدَته   مععنهمْ  وَطلععبَ  ِجيَراَنععه   الم 
فايا ِ  األتربةِ  م ِ جَ  و بالَدم ِ   أدركَ  األمعِر، ادئبَ  في البِئرِ  في وإلقائَِها والنَّ
ِهي ِ  في أخاَ  حيث   يجِري ما ةَ يقَ قِ حَ  الِحصان   ُ     ععا    بصو    الصَّ  األلعم   يملع
  فج ة   و ، الِحصانِ  َصو ِ  النقطا ِ  الَجمي    اندهشَ  الوق ِ  من قلي    وبددَ 



 

 
ععااِر    َنظععرَ  ععِد َ  وقععدْ  البئععرِ  داِخعع ِ  إلعع َ  الم   الِحصععانَ  َوجععدَ  َفقععدْ  رآ    الَِمعع ص 

وال   لَمععا َظهععِر ِ  بِهععا   َمشععو   علعع  بععَدوِر ِ  َيرِميَهععا األْتِرَبععة   عليععهِ  َسععقط ْ  َفك 
طعوة   بمْقدارِ  هو وَيرَتفِ    األرِض   ، الَحعا    اْسعَتمرَّ  ،وَهَكعَاا ألَْعلع  واحعدة   خ 
 َقفععاَ  و لألَعلعع  الِحصععان   اْقَتععَربَ  البِْئععرِ  لمعع ءِ  الالِامععةِ  الَفتععَرةِ  انتهععاءِ  وبدععدَ 
 . بسالم   البِْئرِ  َخار ِ  إِل َ  بها وص َ  َبِسيَطة   َقفاة  
عكلة   وكع َّ  ، َعليعكَ  وأَثَقالَِهعا بِ َوَجاِعَهعا ت لّقِعي الَحيعاة   كّالِكَ   فعي كَ ه عت واجِ  م شَّ
 وَ  عليَهعا َتَتولعبَ  حتَّ  َظهِركَ  عن َضَهانفِ تَ  أنَّ  يجب   ت َراب   ِحْفنة   هي الَحياةِ 
 . َهَدفِك إِل َ  َتِص َ 



 

اد  َراِمي يَّ  الصَّ
ععاِم ،َيععْوم  ِمععَن فِععي  َاَهععَب َراِمععي َمععَ  َوالِععِدِ  إَِلعع  اْلَبْحععِر، لَِيْصععَطاَدا  اأْلَيَّ

ْيِد. اا  ِبك    أََدواَِ  الصَّ َجهَّ َمَك، َوَكاَن قاَِرب  َوالِِد َراِمي م   السَّ
ععا  ة  ي اْلَبْحععِر، َواْصععَطاَد َسععَمكَ اَرَته  فِععنَّ ِسععَرَمعع  َوالِععد  َراِمععي  َكِبيععَرة  ، أَ مَّ

ا. َوقاَ َ : " أَِبي، أَنعاَ َلعْم أَْصعَطْد أَيَّ  َسعَمَكة ، َوَلَقعْد  َراِمي َفَقْد كاََن َحِاين 
 .ْنِتظاََر !" َسِئْم   االِ 

عْبِر، َفعالَ َتْيع ََر َسعِريدا ، َو  َقا َ واَلِد    : " الَ ب دَّ  َيا ب َنعيَّ أَْن َتَتَحلَّع  بِالصَّ
ْيِد ". َعَلْيَك أَنْ   َتْسَتْمِتَ  ِبالصَّ

ْبَتِسم : " َحاِضر  َيا أَِبي"..أََجاَب راَِمي وَ  َو م   ه 



 

 
َكْ    ا إَِلع  اأْلَْعلعَ ، َو َتَفاَجع َ انَّ سِ َوَفْج َة  ، َتَحرَّ َرة   َراِمي ، َفَرفَدَها َفْور 

ِة اللَّْونِ  ِبَسَمَكة   يَّ  !.  َكِبيَرة  فِض 
ْبَتِسما  : وَ  َكثيرا ،َفِرَح َراِمي   قاَ َ م 

َمَكة  اْلَجِميَلة  !"."                     ت َها السَّ  أَهال  ِبِك أَيَّ
ْبَر َست  إِ               .ةِ فِي اْلَحَيا َياَء َكِثيَرةقِن  أَشْ تااَ أَْتَقْنَ  الصَّ

 



 

 
 

 النصوص اإلمالئية
  



 

 

عععو   ِبَهعععا  ا َ أَْعَراِبعععَي َيِصعععف  َعَصعععا   :َقععع/ 1 َهعععا لَِصعععالَِتي، َو أَس  ا  أ َرك 
َنِمعي ، َو أَْعَتِمعد  َعَلْيَهعا فِعي المِِعَِْشيِ، َو  ََ عش  ِبَهعا َعَلع   ِتي، َو أَه  َدابَّ

قِي ِبَها الِكالََب ، َو أَ  ها ألَْعَدائي، َولِي فِيَها أََراض  أ خر . أتَّ  ِعد 
ّبعي / 2 عَر ِسعَباَ  ق ْل   : أَِبي : أَْنَ  َتْدعِرف  ح  َياضعِة ، أ ريعد  أَْن أَْحض  لِلر 
ْعععِرف  َالِععَك ، َسععَتك ون  َمِدععي إِن َشععاَء    َيععا أَ ِهْجععِن. َقععا َ األَب  : أََنععا الْ 

َوَلدي. َوجعاَء َيعْوم  الَدعْرِض. َو أََخعَاِني َوالِعِدي َمَدعه  إَِلع  َمْيعَداِن ِسعَباِ  
 ِميال .الِهْجِن َو الَخْيِ ، َو َكاَن َيْوما  جَ 

  



 

 

َباَرَكة  / 3 ْيَبة  اْلم  وَله   ِهَي الَبْلَدة  الطَّ  بالِهجَرِة إِلّيَها  الَِّتي أََمَر    َرس 
ة  ِمْنهع ِهعيَو  عوب   اأَوَّ   َمْدَرَسعة  إِْسعالَِميَّ ة  ن عوِر اإلِْسعالَِم َتج  أََخعَاْ  أَِشعدَّ

 َجِميَ  ِجَهاِ  اْلَداَلِم. 
ِ الَّععِاي ِبِنْدَمِتععِه َتععِتم  / 4 ععه  : اْلَحْمععد  ِبَّ ْسععلِم  إَِاا َشععاَهَد َمععا ي ِحب  َيق ععو   اْلم 

 . الَِحا    الصَّ
ِجْه إَِل  اْلقِْبَلِة. / 5  إَِاا أََرْدَ  َقَضاَء اْلَحاَجِة ، َفالَ َتتَّ

  



 

 

اِ  الَِّتي ِبَها )ا ( اْلَقَمرية ف  َعل  اْلَكلِم  ة  ، ث مَّ أَْكت ب   و أََتَدرَّ ْمِسيَّ الشَّ
اَسِتي. رَّ َمِ  فِي ك   َكاِم َ اْلج 

ا، َواْلَقَمر  َيْظَهر  َلْيال   -1  .الشَّْمر  ت ْشِر   َنَهار 
ْأِر َواْلِجْاِ  َو اأْلَْطَراِف. -2 ن  ِجْسم  اإلِْنَساِن ِمن الرَّ  َيَتَكوَّ

ر  إَِل   -3 ِريَ  أَْنظ  اِهَبِة.ِعْنَد َما أَْعب ر  الطَّ اراِ  الَقاِدَمِة َو الاَّ يَّ  السَّ

َااِئِ . -4 ْد   أَحد  اْلَفَضاِئِ ، واْلِكْاب  أَْسوأَ الرَّ  الص 



 

 

، َو  -5 ، َواألَْصَفر  َتَنو    األَْلَواِن ، ِمنه  : األَحَمر  ْكِ  م  فَّاح  َجِمي   الشَّ الت 
. ِوير  َو اْلَكِبير  ، ي ِحب ه  النَّار  : الصَّ   األَْخَضر 
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