
 

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 الثاني  اضغط هنا                                  

  

                  https://www.almanahj.com/sa/3arabic2                   

* 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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ـم ا ورد  م   ابق ِة ك   يْت ابلتَّعِميم الرَّسـمِ عايرُي تْقييِم الطَّالِب ابلـُمس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

رِييب لـُمس ابقِة القارئ الصف الثَّالث االبتدائي  اْختبار َت 
 الـم اهر

 ه1441../.../.....التَّاريخ : 
 زمُن االْخِتب ار:................. مسابقة القارئ الـم اهر

 ......../ .......... 3الـفصل :          اسُم الطالب/ـة: ....................................... 

 إعداد/ إبراهيم اهلندي 



 قر أُ مثَّ ُأِجيُب:أ 

ر َََ فَـ  اْجَتَمَعِت اأُلْسَرُة لِتَـَناُوِل َطَعاَم الـَغَداِء. األْطِعَمُة َكِثرية َتزِيُد عْن َحاَجِة اأُلْسَرِة .}    
ْكِفيَها الـَجِميُع ِمْن تـََناُوِل الَغَداِء وتـَبَـقَّى َطَعام َكِثري،َقاَل األُب: َكِثري ِمَن اأُلَسِر ال تَـِجُد َما يَ 

ُر ِف ُمَساعَدِة َهِذِه اأُلَسِر.{  ِمَن الطََّعاِم، تـََعاَلوا نـَُفكِ 
 

  :أِجيُب عِن األسِئل ِة اآلتية .1

 ِلم اذا اْجت م ع ِت األسرُة؟ -أ
 م ا الفكرُة اليت ط ر ح ه ا األُب على األْسر ِة؟ -ب
 ك ْيف  ك ان ْت األطعِمُة على مائدِة األْسر ِة؟ -ت

 
اب ة  الصَِّحيحة  ِمَّا ب ْْي  الق ْوس ْْيِ  .2  :اْخَت ِ اإلج 

 {اْست م رَّ  – ِانـْت هـى – م ش ى }                  ............... :فـ ر غ  ك ِلم ِة   عن  م –أ 

 {ت ِضيقُ –تـ ْقُصرُ  –تـ نـُْقصُ }       ...............          :ت زِيدُ  كِلم ةِ   ضدُّ  –ب 

ر}           : ...................األبُ مجُع كلمة  –ج  ء– اآلاب   {األنـْب اء – اآلاب 

 

 : اِسبـُه ا ِف اْلع ُموِد        ِف اْلع ُموِد         ِب ا يـُن  ِصْل ُكلَّ مُجْل ٍة  .3

 

 

 

بأ

 اِْجتَِماُع األْسَرة للطَّعَاِم يَُدلُّ َعلَى – أ
 الـمْعنَى العاِم للِفْقَرةِ يدلُّ على أنَّ األسَرةَ  – ب
 ِزيَادةُ الطَّعاِم عْن َحاجِة األُْسَرةِ تَدلُّ َعلى – ت

 

 ِمَن الـَماِل.اْمتََِلِك ثَْروةٍ  –أ
 اإلْسَراِف فِي النَّفَقَاِت. – ب
 .َكِريمة َو ِمْعَطاءة – ت
ِ والتآلُِف. - ج  الُحب 

 

 6    تتعلُق اِبألْشخ اِص واأْل م اِكِن ومضامْي النص اإلجابة عن أسئلة تذكُّرية

اِدها  6و ُمر اِدف اتـه ا                       تـ حديد معانـي الـك ِلم اِت و أْضد 

 6   ربٌط بْْي  العالقاِت واألحداِث الوارد ِة ِف النَّص ِ 



4. : اب ة  املُن اِسب ِة لكلِ  مُجْل ٍة ِما ب ْْي  الق ْوس ْْيِ   اْخَت ْ اإلج 

 

ف ِصلة  اْلف ْقِر( –ع ْصًرا  –ُمتـ ف اِعلة  – ) ُمنـْ

 .......ُد بـ ْعُض اأُلس ِر م ا ي ْكِفيها ِبس ب ِب ...................ـجِ ال  ت   -أ
ِة األِب للتَّفِكري أنَّ األْسرِة  .................. -ب ِل د ْعو  ُر ِمْن ِخال   ي ظ ه 

اِء  -ت  .........................غ الًِبا يكوُن وْقُت تـ ن اُوِل الغد 
 

 

اِء؟ وِلم اذ ا؟ .5 ن اُوِل الغ د  ْل تُـِحبُّ االْجِتم اِع م ع  ُأْسر ِتك  ِلتـ   ه 

 ِلم اذ ا؟و د ْعوُة األِب للتفِكري ِف ُمساعدِة اآلخ رِين  أمر إيـج اِبٌّ أو س ْليبٌّ؟  .6

ِة ؟ .7 ِثرِي ِمن  األْطِعـم   م ا رأُيك  ِبِشر اِء الك 

   : َّإْمالُء الـِفقر ِة اليت أبوَِّل االْخِتبار:أ ْكُتُب م ا يُـْمل ى ع ل ي  

 

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

 

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

 

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

 

 

ت اُج األْفك اِر والـمض اِمْي واْلِقي ِم الو ارِدِة فـي النَّص ِ   6           ِاْسِتنـْ

اُء الرأي ِفـي السُّلوكاِت واألحداِث والِقيمِ   6            إْبد 

 22كتابُة النَّص بطريقٍة ص حيحة          

 12                       ج ودُة الـخط ِ 

 إعداد/ إبراهيم اهلندي 


