
 

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 األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/1arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/1arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade1                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/1
https://www.almanahj.com/sa/1
https://www.almanahj.com/sa/1arabic
https://www.almanahj.com/sa/1arabic
https://www.almanahj.com/sa/1arabic1
https://www.almanahj.com/sa/1arabic1
https://www.almanahj.com/sa/grade1
https://www.almanahj.com/sa/grade1
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم إدارة تعليم جدة
 مدارس نبع المواهب األهلية

     ) الصفوف األولية (

 هـ 1441التاريخ:    /    /
 األولى الفترة:

 المادة: لغتي
 الثالث االبتدائي الصف:

  جةالدر هـ1441: للصف الثالث االبتدائي ( لغتي) الفترة األولى في مادة  اختبار
 20 ......... :الفصل .......................................................... :االسم

 درجات ( 6 )                                                                                          -السؤال األول:
 أقرأ النص التالي ثم أستخرج منه ما هو مطلوب : -أ

ل والد عادل حامال في يده تذاكر السفر فاستقبلته األسرة  بفرح وأسرع الجميع لتجهيز  حقائبهم  دخ 
 .استعدادا للرحلة إال عادال ، اكتفى بحقيبة يدوية صغيرة 

 كلمة بها مد باأللف كلمة بها )ال( قمرية بها )ال( شمسية ةكلم

   

 كما في المثال األول: ( إال ) أستخدم -ب
 زرت أصدقائي ............. صديقا   -3درسا                   إالدروس  ذاكرت كل ال -1
 صعد الجميع الطائرة ........... شيخا كبيرا   -4قرأت جميع الرسائل ............ رسالة         -2

 

 كما في المثال األول: ( غير ) أستخدم -ج
 السمكة ................ الذيل . أكلت -3                        اإلطارات   غيررسمت السيارة   -1
 الميذ .................. تلميذ حضر الت  -4          ............... الصفحة األخيرة قرأت القصة . -2

 
 درجات ( 5)                                                                                         -: نيالسؤال الثا

 :( مساء –صباحا  ) المثال باستخدام فيأكمل كما  -أ
          صباحاأستيقظ من النوم                            .  مساءأنام في فراشي . 

                              ............  أذهب إلى المدرسة  ............  أذاكر دروسي 
                           ............. أخي يذهب إلى العمل  ............ يعود أخي من العمل 

 
 :( شمال –يمين  ) أستخدم الكلمة المناسبة -ب
 يقف المأموم المنفرد .................... اإلمام •
 أستأذن بطرق الباب ثالثا ثم أنتظر ................ الباب   •
 ........... الطريق يلزم سائق السيارة ..... •

 

 درجات ( 9 )                                                                                        -: ثالثالسؤال ال
 اكتب ما يملى عليك: – 1
 

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

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

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


