
 

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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 اختبار مادة: لغتي                           وزارة التعليم                                                                       

 االختباراتتدريب على                         اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض                            

 الصف: الثالث االبتدائي                                مكتب التعليم بغرب الرياض                               

 فصل / ..................................        ...................اسم الطالب / ..................................

 السؤال األول: اقرأ الفقرة التالية ثم استخرج المطلوب منها:
ٌد َطاِلٌب ُمْجتَِهٌد.    ُكلَّ يَْوٍم يَْذَهُب إلى اْلَمْدَرَسِة ماِشيًا َغْيَر يَْوِم اْلَخِميِس يَْذَهُب  ُمَحمَّ

َمادٍَّة : ما أَْكثَُر يَْوًما َسأَلَهُ ُمعَل ُِمهُ يِه. ُهَو يُِحبُّ َمْدَرَستَهُ َوُزَمالَءهُ َوُمعَل ِمِ  بِالسَّيَّاَرِة.
ٌد: مادَّة القُْرآِن الْ  لَُها؟ قَاَل ُمَحمَّ  . إِنَّهُ َحقًّا ُمتََمي ٌِز، فََما أَْرَوَعهُ!َكِريمِ تُفَض ِ

 ؟دٌ مَّ حَ لها مُ ض ِ فَ ة التي يُ ادَّ مَ ا الْ مَ  ( أ)  
...................................................................................................... 

ٌد ِإلَى اْلَمْدَرَسِة بِالسَّيَّاَرِة؟ َمتَى  )ب(  يَْذَهُب ُمَحمَّ
...................................................................................................... 

 استخرج ما يلي من الفقرة: (ج)
   ..........................................الً عْ فِ      -1
 ...........................ة فَ رِ عْ مَ     -3                           ...............................ة رَ كِ نَ  -2
 ........................................................ بجُّ عَ تَ  وبَ لُ سْ أُ  -4
 .............................اء نَ ثْ تِ اسْ  اةَ دَ أَ     -6              ................................ام هَ فْ تِ اسْ  اةَ دَ أَ      -5
 ..........................ل صْ وَ  َكِلَمة تَْبَدأُ ِبأَِلف  -8      ........................ عٍ طْ قَ  ةِ زَ مْ هَ بِ  أُ دَ بْ تَ  ةً مَ لِ كَ   -7
 ر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: : اخت(د)

  ُلَُها ف ) ادِ رَ م  ( تُِحبَُّها – تَْحتَاُجَها – ) تَْكَرُهَها(            تُفَض ِ

  ( َحقًّاكلمة              )           ِ( فرْ حَ  –ل عْ فِ  –م سْ ) ا 

  ( ُمعَل ِِميهِ كلمة            )        ُ( عمْ جَ  - ىنَّ ثَ مُ  –د رَ فْ ) م 

  ُع (ائِ رَ  –يط شِ نَ  –ول سُ د(                   )كَ هِ تَ جْ )مُ  اد  ضَ م 

  َاد  (وَ مَ  –ود دُ مُ  – انِ تَ ادَّ ع )مادَّة(                      ) مَ مْ ج 

 الدرجــات
قراءة ال
(10) 

االستيعاب 
(5) 

التراكيب 
 (5اللغوية )

التعبير  
(4) 

الخط 
(3) 

اإلمالء 
(3) 

المجموع 
(30) 

       



 ط مما بين القوسين:االسؤال الثالث: ضع الكلمة المناسبة مكان النق
 (َهلْ  – أَْشَهى  - صباًحا -َهاتَاِن )                    

 ............................. تَْغُدو الطُّيُوُر إِلَى أَْعَشاِشَها  -1

 َذَهْبَت إِلَى اْلَمْدَرَسِة اْليَْوَم؟............................. -2

 اللَّْحَم!  .......................... امَ   -3

 . بِْنتَاِن ُمَؤدَّبَتَانِ  ............................ -4

 

 جميٍل: كتب بخط ٍ االسؤال الرابع: 

 

 َكْنٌز اَل يَْفنَىاْلقَنَاَعةُ 
  

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الخامس: اكتب ما يملى عليك:

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

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

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

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

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

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


