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يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات  ل ماك

يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية : ,ومذكرات  

 القناة الرسمية لموقع المناهج السعودية 
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 قناتنا على التلجرام: المناهج السعودية

: اسم الصف المطلوبلإلنضمام يكفي الضغط على   

 الصف األول 

  الصف الثاني 
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 الصف السادس
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 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي 
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 الصف ...................................................المدرسة ........................................ .   /أسم الطالبة                              

                                         

   

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

            

  ) إّن ( لتأكيد معنى الجملة مع تغيير مايلزم : يأستخدم    / ج               

o   الُم مجتهدة  أح            ............................. 

o   الفكرةُ جميلة             ............................. 

 

 حولي المذكر إلى مؤنث لتحصلي على أسماء ممدودة  /أ    : السؤال الثاني                      
     

 
 

       
                

            

        
   
 

                            

              

  يَضـأَب  

َمرُ    أَح 

َرقُ    أَز 

  فَرـ  أَص

  

 النص التالي  صغيرتي رئيـأق  /  السؤال األول

 

 

 

 هـ 1438 /1437لعام الثالثة اختبار مادة لغتي الفترة 

 
 عما يلي  ؟ اجيبيأ / 

 ....................     ؟ ( ما نوع التنوين في كلمة  )َغا ِضبًا  •

   ...........................استخرجي كلمة بها ) أل القمرية  ( ؟  •
 

 

ِمِلي ب /  عِ الَكِلَمِة الُمنَاِسبَِة فِي الفَراغِ أَك  َل التَاِليةَ بَِوض   (  /الشجاع  الصادقُ   / الكاذبُ /   تُحية)    الُجم 

 

 .................      أحترم النَّاَس  َجميعًا إال  •

رُب النَّاس ِعن د الَخوِف إال  •  ......................  . يَه 
 ألقى التالِميذُ التحيةَ إال  .................... •

 

الَِد ،  الَواِلُد َما بِك ياُعَمُر ؟.  َدخل ُعَمُر الَمن ِزَل َغاِضبًا  ُت َمَع بَع ِض األو  ُعَمُر : لََقد  تََشاَجر 

ِلُم يَع فُ  َوِلكن فََصَل بَي نَنَا َعاِدل  .  ِلُمهُ .الواِلُد : َخي ًرا َفعََل َعاِدل  : فَالِمس   و َعّمن  يَظ 

  

 12 تكتب كلمات تحوي ظواهر لغوية درستها 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجبيل
 قسم الصفوف األولية
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 صلي الكلمة بضدها  ؟  /  ب                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  :اكتبي ما يملى عليك/  ب                 

 

 

 :الثالث السؤال 

 ؟ رتبي الكلمات التالية لتكوني جمالً مفيدة  /أ 

 ترتب كلمات لبناء جمالً مفيدةً 

 

 ؟أعيدي كتابة الجملة التالية بخط مرتب  /ج

ًدا  .اِحُب الَمن ِزِل َغاِضبًا ُمتَرَج صَ ـخَ                          َوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تكتشف دالئل الكلمات الجديدة من خالل الترادف والتضاد 

نَعُ  يَع ِطي  يَم 
 َضع ف   َشجاَعة  

 ُجب ن   يَب َخل 

 20إلى  10تكتب نصوص قصيرة في حدود 

 تنسخ نصوص قصيرة في حدود سطرين مشكولة

 انتهت األسئلة مع تمنياتنا بالتوفيق

 .  غابت   –عن  -  الَمدرسةِ  – وفاءُ 

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

 .دَخل  –ُعَمُر   -غاضبًا 

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

 أن .  –علينا  -نحترمهم   –من  – الكبارِ  –وقرهم نُ  – حقِ 

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