
 

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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الفهم  
 واالستيعاب 
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  أوالا  )الفهم واالستيعاب(  

 أقرأ النص التالي ثم أجيب :                  

تَْجِهيِز َحقَائِبِِهْم  َدَخَل اْلَواِلُد َحاِمًلا فِي يَِدِه تَذَاِكَر السَّفَِر , فَاْستَْقبَلَتْهُ اْْلُْسَرةُ بِفََرحٍ , َوأَْسَرَع اْلَجِميُع لِ 
ْحلَِة إاِِلِ َعاِدالا , اْكتَفَى بَِحِقيبٍَة يََدِويٍَّة َصِغيَرةٍ .  اْلكَ   بِيَرةِ اْستَْعَداداا ِللِرِ

ْحلَِة َوَصلَِت اْْلُْسَرةُ إِلَى اْلَمَطاِر , َواْستَقَرَّ أَْفَراُدَها َعلَى اْلَمقَاِعِد فِي َصالَةِ   ااْلْنتَِظاِر  َوقَْبَل َمْوِعِد الِرِ
 َن اْلُمَسافِِريَن , َغْيَر اْمَرأَةٍ َكانَْت تَْحِمُل َطْفًلا لَْم تَِجْد َمَكاناا تَْجِلُس فِيِه .  َكغَْيِرِهْم مِ 

ُل اْلُمَسافِِريَن َويَْستَْمتُِع بَِحَرَكتِِهْم َحتَّ  ى َسِمَع النَِِداَء  َرآَها َعاِدٌل فَقَاَم َعْن َمْقعَِدِه َوأَْجلََسَها , َوَوقََف يَتَأَمَّ
صَِّص  ِد الطَّائَِرةِ . َوِعْنَدَما َوَصَل اْلَمْقُصوَرةَ َوَجَد اْلُمِضيَف فِي اْستِْقبَاِلِه فَأَْرَشَدهُ إِلَى َمْقعَِدِه اْلُمخَ ِلُصعُو
 لَهُ .  

 أ  ( أجيب

 (    كيف تصرف عادل مع المرأة التي لم تجد مقعدا في صالة االنتظار   ؟   1) 

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

......... 

 ( ما سبب فرع أسرة عادل ؟   2) 

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

......... 

 ب  (   أضع خطًّا تحت اإلجابة الصحيحة :  

 َولَج  .  قَاَم  .  َخَرَج .  ضد كلمة ) َدَخَل  (  -1

 المسافرون  .  الُمَسافَِرْيِن  .   المسافر  .  مفرد كلمة ) المسافرين  (  -2

 تفكيٌر  .  سروٌر  .  حزٌن  .  مرادف كلمة ) فََرٌح (  -3

 جلوس   طلوع .   .   نَُزول  ضد كلمة ) صعود (   -4

 َمْقعَد   َمْقعََدان   َمقَاِعد   جمع كلمة ) َمْقعَْد (    – 5

 حقيبة صغيرة   حقيبة كبيرة   تذاكر السفر  دخل الوالد حامًل في يده :  -6

 متوسطة   كبيرة  صغيرة   اكتفى عادٌل بحقيبة :  -7



 والده   المضيف المهندس الذي أرشد عال إلى مقعده المخصص :  – 8

 

                                                                             

 بقية اْلسئلة                                                                 

التراكيب  
 اللغوية  
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 (                                                               ثانياا ) التراكيب اللغوية

 أ ( أستخرج من النص السابق  ما يلي:  

 ..........................................                         كلمة تنتهي بتاٍء مربوطة  

 .........................................                         كلمة تحوي ) اْل ( قمرية  

 .........................................                          كلمة تنتهي بتاٍء مفتوحة  

 .........................................                         كلمة تحوي مدًّا بالواو  

 .........................................                          كلمة تحوي مدًّا باْللف  

 .......................................                          كلمة فيها تنوين ضم  

 ........................................                         كلمة مبدوءة بهمزة قطع  

 

 ب  ( أختار اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي  :   

 اسم فاعل   (   - معرفة             -                ) نكرة يَْوم 

 اسم إشارة  (    -اسم مفعول        - ) اسم فاعل            المحمولالهاتف 

 نداء         (       - تفضيل               -)  تعجب               من السيارة   أسرعالطائرة 

 

  التعبير الكتابي  
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  التعبير الكتابي(ثالثاا ) 

 أرتب الجمل التالية لتكوين نصا مترابطا:                                                              

 )     (   مع بداية العام الدارسي الجديد  .     

 )     (   طلب المعلم منهم أن يعرفوا بأنفسهم  .     



 زميله  .كي يعرف كل واحد    (      )    

 وبعد أن اكتمل تًلميذ الصف الثالث االبتدائي في فصلهم .     (      )    

 

 

 

 

 

رابعا  ) الخط   
)                                                                                     

                                                                                                                          

  الخط  
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                                      خامسا   ) إمًلء اختباري  (

اإلمًلء  
 االختباري 
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  أكتب ما يملى علي :                                                                 

 

 

 

 

 

 

 تمت اْلسئلة                

 المادة /   أستاذ       

 

                  
 
 
 
 

 

 هـ1440/1441العام الدراسي  -ابتدائي  االختبار النهائي لمادة لغتي للصف الثالث 

  ..............................................................................................................   اسم الطالب :

 

 

 

 

 اْلداء القرائي

 

 

 الدرجة

 

 

 

 الدرجة رقما

 

 الدرجة كتابة
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 السؤال
 

 المكون
 االختبار التحريري

 1س 

 
   5 الفهم واالستيعاب

 هـ 1441/   4:    /  التاريخ

   لغتي:   المادة
  ابتدائي ثالث :   الصف
    ساعتان:  الزمن

        التعليم وزارة                                 السعودية العربية المملكة              
 



 2س 

 
   5 التراكيب اللغوية

   4 التعبير الكتابي  3س 

 4س 

 
   3 الخط

 5س 

 
   3 اإلمًلء االختباري

 المجموع

 
  

 

 اسم المصحح

 

  

 اسم المراجع

 

  

 اسم المدقق

 

  

 

 


