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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 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي 
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعلمي 

رشاف الرتبوي             الإدارة العامة للإ

    ه 1439/  1438منوذج جترييب لأس ئةل حسن الفرتة الثالثة الصف الثاين للعام                                   
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almanahj.com/sa



 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعلمي 

رشاف الرتبوي ه 1439 /  1438للعام منوذج جترييب لأس ئةل حسن الفرتة الثالثة الصف الثاين              الإدارة العامة للإ
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  يسبقها:اإلجابةُالصحيحةُبتظليلُالرسمُالذيُُأختارُ 

 (ُكَفَّْتُ معىن لكمة )ُ -1

 

 

يورُكفَّْتُ -2    ُ  ....... ِمَن الْنرَس............بسبب اُفِيُالطَّيََرانَُعِنُاْستْخدامُأَْجنَِحتِهَُالَط

 .............. اتصف النرس بأأنه – 3

 تعترب النسور من ...............-4   

ُيوِر )  -5 ُق لِغرَِيِه ِمَن الطُّ َُّه لَ ََيِ تِِه أَن َّرْسُ الْفَُخوُر ِبقُوَّ َماءأَعْلََن الْن  ( عبارة تدل عىل:التَّْحِليُق ِِف السَّ

 َسقََطْت  د اْمتَنََعْت  ج َخَرَجْت  ب ْطَمأأنَتا أأ 

 رسورها د َخوفهَا ج حزهنا ب  حهبا  أأ 

 حمب د غادر ج ظامل ب    ذيك أأ 

 احلرشات د الزواحف ج الثدييات ب الطيور أأ 

 الأمل د الغرور ج احلزن ب اخلوف  أأ 

ُِلغَيِرِهُِمَنُالطُ  الَُيَِحق  تِِهُأَنَّهُ  ُبِق وَّ ور  ُاْلفَخ  ُفِيُأَْعلََنُاْلنَّْسر  ي وِرُالتَّْحِليق 

ك لََُّطْيٍرُيَْعِصيُأَواِمَره ُ.ُ ُوُفََخافَِتُالطُ السََّماءُ,وَهدَّدُبِأَنَّه َُسي ْبِعدُ  يور 

أََطاعْتُأَواِمَرُالنَّْسِرُوكفَّْتَُعِنُاْستْخدامُأَْجنَِحتَِهاُفِيُالطَّيََرانُوَُحطَُّ

ْغَرٌمُبِأَْكِلُ ْقعَِةُأَْرٍضُي ِقيم ُفِيَهاُقِطٌُشَِرٌسُ،ُم  َعدَدٌُِمَنُاْلعََصافِيرَُعلَىُر 

 اْلعََصافِيِرُ.ُ
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 اململكة العربية السعودية                              

 وزارة التعلمي 

رشاف الرتبوي  ه 1439/  1438منوذج جترييب لأس ئةل حسن الفرتة الثالثة الصف الثاين للعام          الإدارة العامة للإ

     

 

 

 

 

 بتظليل الرمز اذلي يس بقها :الإجابة الصحيحة أأختاُر 

 تدور فكرة النص حول:-6

 ............. دخل معر املزنل -7  

 

 :للنص السابقعنوانني مناس بني أأقرتح  -8

1-     .......................................................2-......................................................... 

 ؟جتاه الرجل املسن  عادل  ِف ترصف  كرأأي ما-9

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

 :عيل ما ميىُل أأكتب  -10

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

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

      

ُحمدةُالغامدي،ُخديجةُالزهرانيُإعدادُالمعلمتينُ/ُ                                                                                 

 الاحرتام د التواضع ج الكرم ب التسامح أأ 

 راضًيا د غاضبًا ج حزينًا ب سعيًدا أأ 
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعلمي 

رشاف الرتبوي 1439 / جابة (  منوذج جترييب            الإدارة العامة للإ  1438حسن الفرتة الثالثة الصف الثاين للعام ) اإ

 ه

********************************************************************************************************************* 

 (َكفت)معىن لكمة 

يورَُعِنُاْستْخدامُأَْجنَِحتَِهاُفِيُالطَّيََرانُبسببُُ -2  ُ  ...................ُِمَنُاْلنَسركفَّْتُالَط

ُ

 اتصف النرس بأأنه  ..............– 3 

 تعترب النسور من ...............-4   

 

َّرْسُ )  -5 َماءأَعْلََن الْن ُيوِر التَّْحِليُق ِِف السَّ ُق لِغرَِيِه ِمَن الطُّ َُّه لَ ََيِ تِِه أَن  ( عبارة تدل عىل:الْفَُخوُر ِبقُوَّ

 

 َسقََطْت  د اْمتَنََعْت  ج َخَرَجْت  ب أأْطَمأأنَت أأ 

 رسورها د َخوفهَا ج حزهنا ب  حهبا  أأ 

 حمب د غادر ج ظامل ب  ذيك   أأ 

 احلرشات د الزواحف ج الثدييات ب الطيور أأ 

 الأمل د الغرور ج احلزن ب اخلوف  أأ 
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 تدور فكرة النص حول:-6

 

 ............. دخل معر املزنل -7

 

 

 :عنوانني مناس بني للنص السابق أأقرتح -8

 (النَّص ِّ تكتُب الطالبة عنوانين يُعب ِّران عن مضامين  تلميح:) ✓
 

 ؟جتاه الرجل املسن  عادل  ِف ترصف  كرأأي ما-9

 (عادلتظهر الطالبة رأيًا في تصرف  تلميح:) ✓

 :عيل ما ميىُل أأكتب -10 

ََيَرة    رِبَ َوفَاَء بَِرْغَبِتنَا ِِف ِزََيَرِِتَا ، َو َمْوِعِد الزَّ ََيَرِة أَْن ُُنْ ِ  ِمْن أأَداِب الز 
 

 

 الاحرتام د التواضع ج الكرم ب التسامح أأ 

 غاضبًا د راضًيا ج حزينًا ب سعيًدا أأ 
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ُحمدةُالغامديُُ،ُُخديجةُالزهرانيتنفيذُالمعلمتينُ/ُُ
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