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 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 1صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 

 

 

 

 (إمالء منسوخ) أكتب النص التالً مضبوطا بالشكل

 

ٍُ ياِجٍذ َيَّل أ ُذ ت ًَ ٌّٙ ْح ًِْرا ، طَثََك انِعهى فٙ َحٛا تِّ ، فَكاٌ ََيّل ٌح َعَرت  ًحا يا

 .حِ َٚ رِ حْ ٔانثَ  حِ َٛ كِ هَ انفَ  ساخِ ٛاانمِ  ضَ عْ تَ  رَ كَ تَ ج يٍ انثمافح ،ٔاتْ َرٍجح كثٛرً عهٗ دَ 
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....................................................................................................... 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 
 

 أتقنت المهارات المراد تقوٌمها بهذه الفترة
 

 المالحظات لم تتقن

ٌنسخ نصوص قصٌرة فً حدود *8
 أسطر مشكولة 5إلى  3

   

 الفترة الرابعة                              ....... 3/الصف        / ..........................................................االسم   

 من علماء المسلمٌن / اسم الوحدة                                           7الفصل الدراسً الثانً                  رقم الوحدة  
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 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 2صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 
 

 ! ( ؟          0،    )         :أرسم عالمة الترقٌم المناسبة

 

 ما أروع علم المالحة -1
 

 أ بو الكٌماء هو جابر بن حٌان الكوفً   -2
 

 
 .الفارسٌة والهندٌة  هى     اللغات السائدة فً المحٌط الهندي   -3

 
 .لطٌب هوائه     الحظ الرازي إن قطعة اللحم لم تفسد فً هذا الموقع  -4

 
 ما العلم الذى برع فٌه جابر بن حٌان  -5

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 املالحظات مل ثتقن أ ثقنت املهارات املراد ثقوميها هبذه الفرتة

عالمة _ الفاصةلاملنقوطة_ النقطتني) يرمس عالمات الرتقمي *

 .يف مواضعها الصحيحة(التعجب
   

 الفترة الرابعة                                              3/الصف            / ........................................االسم  

 اسم الوحدة من علماء المسلمٌن                                           7الفصل الدراسً الثانً                  رقم الوحدة  
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 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 3صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 
 

 

 : ثم أكتبها  قصةالأرتب أحداث 

   لِِذ انَُاِر ْٕ ٍَ تِئنمَاِء َُْسَخحٍ يٍ ِكتَاٍب أَنَفَُّ فٙ َي ْٚ  .ثى فَاَجأَ انَحاِضِر

  َٗانَُارُ نَث ِّ ْٛ َرقِ ال تَُؤثُِر فِ َٕ ٍْ ان ًعا ي ْٕ ِِ اْختَِراَع َ ٌَ طَهََة أُْستَاِر ٍُ حَٛا  .َجاتُِر ت

  ا ًً ْٛ ٍْ انَُاِر َسهِ  .فأْخَرَج انِكتَاَب ِي

  ُكُث فٙ ُيْختَثَِرِ إلْجَراِء انتََجارِب ًْ َٚ ٌَ  .َٔكا

  َُِِٔو نه مَا ًُ َرقِ ان َٕ َصَم إنٗ اْختَِراعِ اْن َٕ  .ارإنٗ أٌ  تَ

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 المالحظات لم تتقن تقنتأ المهارات المراد تقوٌمها بهذه الفترة

    اة ترتٌب االحداثـ ٌكتب احداث قصة مع مراع71

 المالحظات لم تتقن تقنتأ المهارات المراد تقوٌمها بهذه الفترة

    حداثاة ترتٌب األحداث قصة مع مراعـ ٌكتب أ71

 الفترة الرابعة                                              3/الصف                   /...............................االسم  

 اسم الوحدة من علماء المسلمٌن                                           7الفصل الدراسً الثانً                  رقم الوحدة  

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

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

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

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

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

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

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

.. 
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 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 4صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 

 

  

 

 (منسوخ إمالء) أكتب النص التالً مضبوطا بالشكل

 

ٍُ ياِجٍذ َيَّل  ُذ ت ًَ ٍْ ِظفَارَ ح أَْح ٌّٙ أَْصهُُّ ِي ٌَ حانًِٛا َعَرت  .إِْحَذٖ ُيماطََعاِخ َسْهطََُِح ُعًا

ا فاَق  ًَ ٍَ انثَمافَِح، َك ًِْرا َعهَٗ َدَرجٍح َكثٛرٍج ِي ٌَ َيَّلًحا يا ِّ، فََكا طَثََك انِعْهَى فٙ َحٛاتِ

  ٘ ُْذ ِٓ ًُحِٛط ان ّلَحِح فٙ اْن ًِ انَِذُِ فِٙ َيَجاِل اْن َٔ. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أتقنت المهارات المراد تقوٌمها بهذه الفترة
 

 المالحظات لم تتقن

ٌنسخ نصوص قصٌرة فً حدود *8
 اسطر مشكولة 5الى  3

   

 الفترة الرابعة                                              3/االسم                                                     الصف 

 اسم الوحدة من علماء المسلمٌن                                           7الفصل الدراسً الثانً                  رقم الوحدة  
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 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 5صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 

 

 

 

 

 :مناسبة ةغنً النص بجملأ

فمن اختراعاته العرب والمسلمٌن  ـ جابر بن حٌان عبقري من عباقرة7

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

 

 .............................باًنارابن ماجد حب البحر عن والده الذي كان  ثـ ور2

 

وٌعود إلٌه الفضل فً صنع أبو بكر الرازي هو أبو الطب العربً ـ 3

 ................................و.....................

فاق أحمد ابن ماجد والده فً مجال المالحة فً المحٌط الهندي،وكان على ـ 4

 ..................................دراٌة باللغات السائدة فً تلك المنطقة ،ومنها

 

 ......................ُعرف الرازي بذكائه وفطنته لذا عهد إلٌه الخلٌفة العباسً  ـ5

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

 

 

 

 

 

المهارات المراد تقوٌمها بهذه 
 الفترة

 المالحظات لم تتقن أتقنت

 ٌغنً نصا بجملة جدٌدة*

  
   

 الفترة الرابعة                                              3/االسم                                                     الصف 

 اسم الوحدة من علماء المسلمٌن                                           7الفصل الدراسً الثانً                  رقم الوحدة  
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 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 6صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 

 

 

 

 (ثى –انفاء –انٕأ( تاستخذاو حرٔف انعطف أرتط تٍٛ انجًم انتانٛح

 

 (ف -و)   كان مالًحا ماهًرا......طبق أحمد بن ماجد العلم فً حٌاته، -7

 

 .هو أبو الطب العربً......الرازي فً بغداد عاصمة العلوم فً زمانه  عاش -2

 (ثم -و) 

 

 ( ثم  -ف.) هو أول من استحضر ماء الذهب.....لجابر بن حٌان العدٌد من االختراعات ، -3

 

ابتكر بعض القٌاسات الفلكٌة .......قضى أحمد ابن ماجد فً البحر أكثر من خمسٌن سنة ، -4

 (ثم  -و.) 

 

 (ف -و)ابتكار خٌوط الجراحة ........ل ألبو بكر الرازي فً صنع المراهم ،ٌعود الفض -5

 

 

 

 

 المالحظات لم تتقن أتقنت المهارات المراد تقوٌمها بهذه الفترة

ٌربط بٌن الكلمات والجمل بحرف  22
 (الواو ـ الفاء ـ ثم )العطف 

   

 الفترة الرابعة                                              3/االسم                                                     الصف 

 اسم الوحدة من علماء المسلمٌن                                           7الفصل الدراسً الثانً                  رقم الوحدة  
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 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 7صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 

 

 

 

 خط/ أرسم الكلمات التالٌة

ٍُ حَٛاٌ ِيٍ ُعهًَاِء انِكًَٛٛاِء أتٕ عثذ   .هللا جاتُر ت

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 المالحظات لم تتقن أتقنت المراد تقوٌمها بهذه الفترةالمهارات 

 سطها واخرهاٌرسم كلمات مهموزة فً اولها وو*1
 

   

 الفترة الرابعة                                              3/الصف    االسم                                                  

 اسم الوحدة من علماء المسلمٌن                                           7الفصل الدراسً الثانً                  رقم الوحدة  
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 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 8صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 

 

 

 

 

 

 :أعٌد ترتٌب مفردات الجملة 

 . جابر بن حٌان تعزل البلل عن الثٌاب أول من صنع المواد التًـ 7    

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

 . فً تألٌف كتبهاستخدم أحمد بن ماجد الشعر السهل ـ 2 

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

 .بغالف جمٌلغلف ابن حٌان الكتاب -3

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

 .الناحٌة التى لم تفسد فٌها قطعة اللحمبناء مستشفى فً  لرازيقرر اـ    4

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

 .االسم القدٌم للبوصلةبٌت اإلبرة هو ــ  5

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

 

 

 

 

 

 

 المالحظات لم تتقن أتقنت المهارات المراد تقوٌمها بهذه الفترة

    ٌعٌد ترتٌب مفردات جملة13

 الفترة الرابعة                                  3/االسم                                                     الصف 

 اسم الوحدة من علماء المسلمٌن                           7الفصل الدراسً الثانً                  رقم الوحدة  
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 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 9صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 

 

 

 :أُرتب الجمل التالٌة لبناء نص مترابط ـ 

    ْصلُُح ٌَ  .إلَقاَمِة الُمْسَتْشَفىفإَذا َطَرأَ َعلَى قِْطَعِة اْللَْحِم َفَساٌد فإنَّ َمْوِضَعَها ال 

 اَر الَمْوقِِع اْلُمَناِسِب لِبَِناِء ُمْسَتْشَفى ٌَ اِزيِّ اْختِ ًُّ إلَى الرَّ َفُة الَعَباِس ٌْ  .َعِهَد الَخلِ

  ٌََُعلِقَ  همُثمَّ أَمر ٍة ِمْن َنَواِحً َبْغَدادَ  وابِأَْن  ٌَ  .قِْطَعَة اْللَْحِم فً َناِح

 َها قِْطَعَة اْللَْحِم فَقَرَر بَِناَء الُمْسَتْشَفى فً ا ٌْ ِة التًِ لَْم َتْفَسْد فِ ٌَ  .لنَّاِح

  وأََمَر َبْعَض اْلِغْلَماِن بِأْخِذ قْطَعَة لَْحٍم. 

  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات لم تتقن أتقنت بهذه الفترةالمهارات المراد تقوٌمها 

قصرية لبناء نص مرتابط     يرثب مجالا

 الفترة الرابعة                              3/االسم                                                     الصف 

 اسم الوحدة من علماء المسلمٌن                           7الفصل الدراسً الثانً                  رقم الوحدة  

 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
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 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 11صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 

 

 

 ( اختباري إمالء) أكتب ما ٌملى علً

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

     الخطأتصوٌب 

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

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

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

  

 

 

 

 

 

 أتقنت المهارات المراد تقوٌمها بهذه الفترة
 

 المالحظات لم تتقن

ٌكتب نصوص قصٌرة فً حدود *11
 كلمة من الذاكرة البعٌدة 30 إلى 20

 

   

 الفترة الرابعة                                              3/االسم                                                     الصف 

 اسم الوحدة من علماء المسلمٌن                                           7الفصل الدراسً الثانً                  رقم الوحدة  

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

33 
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 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 11صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 

 

 

 (منظور إمالء) أكتب ما ٌملى علً

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

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

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

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

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

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

 

  الخطأتصوٌب 

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

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

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

  

 أتقنت تقوٌمها بهذه الفترة المهارات المراد 
 

 المالحظات لم تتقن

 20ٌكتب نصوص قصٌرة فً حدود *10
 كلمة من الذاكرة القرٌبة 30الى 

 

   

 الفترة الرابعة                                              3/االسم                                                     الصف 

 اسم الوحدة من علماء المسلمٌن                                           7الفصل الدراسً الثانً                  رقم الوحدة  

 

 ــــــــــ
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