
 

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                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 ..................................................................اسم الطالب/  اإلشراف التربوي

 
 

 
 

 األسبوع السابع  االختبار األسبوعي للصف الثالث لغتي
 (8مجموع الدرجات )  -:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس

 ( أصغر   –أقصر  –  ) أجمل                           ضد "أكبر"  -1
 (     عالم  –  معلم  –   ) علم                                مفرد "معالم" -2   

 (      قراء  –  قرى  – ) قاري                            جمع "قرية"   -3
 (  األثرى –األثارى  –األثرية )     مؤنث "األثري"                     -4
 (      أمر –مضارع  –) ماضي كلمة "تقع" فعل                         -5
 (      أين  –     من  –   ) هل   تقع القرية التراثية؟   ........................................ -6
 منخفضة ( – مرتفعة  –) ممتدة      مرادف " شاهقة "                  -7
 كيف    (  –هل        –يوجد في مدينة الرياض؟     ) ماذا   ....................... -8

 
                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 األسبوع السابع  االختبار األسبوعي للصف الثالث لغتي
 (8) مجموع الدرجات  -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس:

 (   أصغر –    أقصر –  ) أجمل   ضد "أكبر"                             -1
 (     عالم  –    معلم  –      ) علم                           مفرد "معالم" -2   

 (      قراء  –   ى ر  ق   –) قاري                               جمع "قرية"   -3
 (   األثرى –األثارى  – ) األثرية      مؤنث "األثري"                     -4
 (       أمر –مضارع  –) ماضي    كلمة "تقع" فعل                        -5
 (      أين  –      من  –    ) هل   تقع القرية التراثية ؟   ........................................ -6
 منخفضة ( –   مرتفعة – ) ممتدة      مرادف " شاهقة "                   -7
 كيف      (  –هل        –يوجد في مدينة الرياض؟     ) ماذا   .......................  -8

 
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 مدارس مواهب الوادي األهلية

 
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 مدارس مواهب الوادي األهلية

 اإلشراف التربوي ..................................................................اسم الطالب/ 


