
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

3/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا *

* 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 األول  اضغط هنا                                   

 https://www.almanahj.com/sa/3arabic1                   

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

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

     * لتحميل جميع ملفات المدرس المعلمة. آمنة الكناني اضغط هنا                                           

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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سؤال 1
الدرجات0.50

الدرجات0.50

سؤال 3

الدرجات0.50

سؤال 2

مدارس روضة السلیمانیة

 السؤال األول : الفھم واالستیعاب 

اقرئي النص التالي وأجیبي عن المطلوب:

 

 

 

1/ بماذا تتمیز منطقة جازان ؟  

 

 

 

2/ ما أقدم المناطق التاریخیة في المملكة ؟

3/ عللي سبب إنشاء الحكومة لشبكة من الطرق والجسور واألنفاق في
المناطق الجبلیة  ؟
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الدرجات0.50

سؤال 5
الدرجات0.50

سؤال 6
الدرجات0.50

سؤال 7
الدرجات0.50

سؤال 8
الدرجات0.50

المقصورة

سؤال 9
الدرجات0.50

الوطني

سؤال 10
الدرجات0.50

سؤال 4

صح

خطأ

صح

خطأ

صح

خطأ

صح

خطأ

األحیاء

الصحراء

4/ استنتجي من النص األثار الموجودة في نجران .

مرادف كلمة ضجیج ( ھدوء )

مرادف كلمة الخالبة ( الجمیلة و المحببة )

ضد أرشد ( أضل )

ضد إقالع ( إرتفاع )

السؤال الثاني : ( التراكیب اللغویة ) 

 

كلمة بھا الم شمسیة 

كلمة مختومة بألف مقصورة 
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تاء مربوطة

سؤال 11
الدرجات0.50

فأرشده

سؤال 12
الدرجات0.50

ضیف

سؤال 13
الدرجات0.50

تعجب

سؤال 14
الدرجات0.50

أمر

سؤال 15
الدرجات0.50

أتمنى

شيء

ھاء

تاء مفتوحة

الریاض

اكتمل

ضیافة

مضیف

استفھام

تفضیل

مضارع

ماضي

كلمة المشاحنا... مختومة بـ

كلمة بھا ھمزة قطع 

مفرد مضیفین 

ما نوع األسلوب 

لم سمیت الریاض بھذا االسم یا أبي ؟

نوع الفعل بھذه الجملة

زارت نورة مدینة الریاض .
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استثناء

سؤال 16 الدرجات0.50

سؤال 17
الدرجات0.50

سؤال 18
الدرجات0.50

تعجب

تفضیل

ما نوع األسلوب في ھذه الجملة 

الطائرة أسرع من السیارة .

 السؤال الثالث: التعبیر اللغوي

 

 

 

1/ ما العوامل التي تجذب السائحین للمناطق الجبلیة ؟

 

2/ أعیدي ترتیب الجمل التالیة لتكوین نص 
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سؤال 19
الدرجات0.50

سؤال 20
الدرجات0.50

تعم محط أنظار بیسر

حللت المسألة بـ   (________)    ألنني استذكرت دروسي 

إذا لم نلتزم الھدوء عند االصطفاف الصباحي   (________)    الفوضى

المملكة العربیة السعودیة    (________)   العالم االسالمي

4/ عبري بأسلوبك عن الصورة التالیة 
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، فاصلة

سؤال 21 الدرجات0.50

الدرجات0.50

سؤال 23
الدرجات0.50

الدرجات0.50

؛ فاصلة منقوطة

! تعجب

سؤال 22

سؤال 24

5/ عالمة الترقیم في ھذه الجملة

طلب المعلم من التالمیذ أن یعرفوا بأنفسم .... كي یعرف كل واحد زمیلھ .

ما القیمة المستھدفة لوحدة ربوع من بالدي ؟

عددي بعض األخالق الحمیدة التي البد أن نتحلى
بھا ؟

من قدوتنا في األخالق الكریمة ؟ 


