
 

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 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                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم إدارة تعليم جدة
 مدارس نبع المواهب األهلية

     ) الصفوف األولية (

 هـ 1441التاريخ:    /    /
 الفترة: األولى
 المادة: لغتي

 الصف: الثالث االبتدائي
  جةالدر هـ1441: للصف الثالث االبتدائي(  لغتياختبار الفترة األولى في مادة ) 

 20 ......... :الفصل .......................................................... :االسم
 ( درجات 6)                                                                                           -السؤال األول:

    اقرأ النص ثم استخرج منه ما هو مطلوب:            -أ
ياِض بِهَ  يْت َمدينَةُ الر ِ ياِض، َوفي الطَّريِق َسألْت أَباها : ِلَم  ُسم ِ ذا زاَرْت أَْحالُم ـ َمَع أُْسَرتِها ـ َمدينَةَ الر ِ

 االْسِم يا أَبي ؟
ياُض ِبَهذا االْسِم، ألَنَّها كاَنْت  ــ فيما َمضى يْت الر ِ ــ ِرياًضا َخْضراَء  قاَل اْلواِلُد : أَْحَسْنِت يا أَْحالُم ! ُسم ِ

ْحراِء اْلقاِحلَةِ   َكثيَرةَ اْلبَساتيِن َواْلَحداِئِق اْلغنَّاِء، َوَسَط الصَّ
  كلمة مختومة بتاء مربوطة  كلمة  تحوي مد األلف
  كلمة مختومة بتاء مفتوحة  كلمة  تحوي مد الياء

  مختومة بألف مقصورة كلمة  كلمة تحوي )  أل ( القمرية
  كلمة مختومة بتنوين فتح  )  أل ( الشمسيةكلمة تحوي 

 :صل بين الكلمة ومعناها -ب
 التي ال ماء فيها  التراثية
 اإلبل الغناء
 القديمة القاحلة 
 كثيرة الشجر والطيور الهجن

 
 ( درجات 6)                                                                                       السؤال الثاني :ــ  

 رتب الكلمات التالية لتكوين جملة: -أ
 

 برفقة أسرته صعد عادل
............................................................................................................... 

 
 إيمانا   المؤمنين أكمل  أحسنهم أخالقا

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

 :ماضي حول الفعل المضارع إلي -ب
 الفعال الماضي الفعل المضارع

  يقوم
  تقوم
  يأكل
  تأكل



 
 ( درجات 8)                                                                                       :ــ   لثلسؤال الثاا
 
 

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