
 

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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 ثالث                             المادة : لغتيالاالسم :............................................  الصف : 

ـــ
2 

 بار القبلي( الفصل الدراسي األولمعالجة المهارات األساسية ) االخت                      

 اقرئي النص التالي مع ضبط الشكل:
مع بداية العام الدراسي الجديد، وبعد أن اكتمل تالميذ الصف الثالث االبتدائي في 

 فصلهم طلب المعلم منهم أن يعرفوا بأنفسهم ، كي يعرف كل واحد زميله.
 يتمنى كل واحد منكم مع بداية العام الدراسي ؟ ثم قال لهم : ماذا

 قال أحمد : أتمنى أن أكون من المتفوقين في مدرستي ، وأن أسعد والدي بتفوقي .
المعلم : لتكون متفوقًا بين زمالئك البد أن تقرأ الدرس في اليوم السابق ، لتتابع 

نها ، وتراجع شرح المعلم بيسر ،وتوجه إليه األسئلة التي تحتاج إلى إجابات ع
 دروسك بشكل دائم .

 

 
 تقرأ نًصا مشكواًلعدد كلماته من 

( مع مراعاة صحة 100-150)
 الوقف وسالمة الوصل.

 
  د   جـ  ب  أ  
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تكتب نصوًصا قصيرة في 
 حدود

( كلمة من الذاكرة 30 – 20)
 .القريبة

 
  د  جـ   ب   أ  

 

 
 ارسمي الكلمات ) خط( مع الضبط بالشكل:  

 قال الرسول صلى الله عليه وسلم : )) إن خياركم أحاسنكم أخالقًا  ((
 

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

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

 
 ترسم كلمات مهموزة في أولها

 ووسطها وآخرها .
 
  د  جـ  ب  أ  
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