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 مهاراتيأسئلة اختبارات 

     لغتي املادة
 ابتدائي   ثالث املرحلة التعليمية املستهدفة 

 

 التعرف على أسلوب لقسم باسم الجاللة )وهللا(  املهارة 
 وهللِا إّن فاعَل الخيِر محبوٌب. نوع األسلوب في الجملة السابقة هو:   : 1س

 تعجب قسم  استثناء   
 

 معرفة الظواهر الصوتية مثل: أل الشمسية والقمرية والتاء املربوطة واملدود والتضعيف  املهارة 
 الكلمة التي بدأت بأل الشمسية هي: : 2س

 املحبة الناس البالد 
 

 ترتيب كلمات بسيطة لبناء جملة مفيدة  املهارة 
 )فواز، املدرسة، اقترح، ساحة، زراعة(.  : 3س

 الجملة املفيدة واملرتبة من الكلمات السابقة بشكل صحيح هي: 

 اقترح فواز زراعة ساحة املدرسة  فواز ساحة زراعة املدرسة اقترح زراعة ساحة املدرسة اقترح فواز 
 

 أسلوب التعجب )ما أفعل( التعرف على  املهارة 
 املفرد من كلمة )مسافرين( هو:  : 4س

 سفر  مسافر  سافر
 

 كتابة كلمات مبدوءة بهمزة وصل وهمزة قطع  املهارة 
 الكلمة املبدوءة بهمزة قطع من الكلمات اآلتية هي: : 5س

 الرياض    أنشأت      استعان   
 

 مضارع، أمر( التعرف على أنواع األفعال )ماض،  املهارة 
ه بأدب. : 6س  سأل أحمد معلمَّ

 الفعل الذي تحته خط هو فعل: 
 أمر  مضارع  ماض ي 
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 اكتشاف داللة الكلمة الجديدة من خالل الترادف والتضاد املهارة 
 ضد كلمة )ضاق(:   : 7س

 ارتفع  اّتسع    انتشر   
 

 الفاء، ثم الربط بين الكلمات والجمل بحروف العطف: الواو،  املهارة 
 زرع الفالح القمح .......... حصده.: 8س

 حرف العطف املناسب في الفراغ السابق هو:  
 ثم الفاء الواو 

 

 كتابة كلمات تحوي ظواهر صوتية )املدود، التضعيف، التنوين(  املهارة 
 الكتابة الصحيحة لكلمة )استعداد( مع تنوين الفتح: : 9س

 استعدادً  استعدادَ  استعداًدا 
 

 االستثناء بإال وغير  املهارة 
 طارت الفراشاُت ..............فراشة.  : 10س

 أداة االستثناء املناسبة في الفراغ السابق هي: 
 إّن    ال    غير   

 

 معرفة أسماء الزمان واملكان  املهارة 
 جلسُت في مجلس الِعْلم. كلمة )مجلس(:: 11س

 اسم فاعل  اسم زمان  اسم مكان 
 

 كتابة كلمات تحوي همزة متوسطة على األلف  املهارة 
 الكلمة التي ُكتبت فيها همزة متوسطة على ألف هي:: 12س

 رأى  أسعد  هادئ
 

 محاكاة اسم الفاعل، اسم املفعول  املهارة 
 اسم الفاعل من الفعل )طلب( هو طالب.   : 13س

 خطأ صح 
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 الترادف والتضاداكتشاف داللة الكلمة الجديدة من خالل   املهارة 
 يعد الجفاف ظاهرة عاملية. مرادف كلمة )جفاف( رطوبة.: 14س

 خطأ صح 
 

 التعرف على ظرفا الزمان واملكان )يمين وشمال وصباح ومساء(  املهارة 
 تظهر النجوم مساًء. كلمة )مساًء( ظرف زمان. : 15س

 خطأ صح 
 

 مربوطة( كتابة كلمات مختومة بتاء )مفتوحة /  املهارة 
 إنَّ الشمس مشرقة. كلمة )مشرقة( ختمت بتاء مفتوحة. : 16س

 خطأ صح 
 

 تمييز املعرفة والنكرة )املعرف بأل، والعلم(.  املهارة 
 اشترى هاشم كتاًبا مفيًدا. كلمة )هاشم( من أنواع املعرفة وتسمى )علم(     : 17س

 خطأ صح 
 

 )أفعل( التعرف على أسلوب التفضيل   املهارة 
 الوطن أغلى من املال. األسلوب في الجملة السابقة أسلوب تفضيل.: 18س

 خطأ صح 
 

 السؤال ب )أين، كيف، ملاذا(  املهارة 
 للسؤال عن حال األصدقاء، تستخدم األداة )كيف(        : 19س

 خطأ صح 
 

 درسهكتابة كلمات تنتهي بألف لينة )قائمة / على صورة الياء( مما  املهارة 
 يجري أحمد خلف الكرة. كلمة )يجري( انتهت بألف مقصورة.: 20س

 خطأ صح 
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 اإلجابة نموذج

 الصحيحة  اإلجابة السؤال  رقم
 قسم  1

 الناس  2
 املدرسة  ساحة  زراعة  فواز اقترح 3
  الطالب!  ذكاء أروع ما 4
 أنشأت  5
 ماض ي  6
 اّتسع 7
 ثم 8
 استعداًدا  9

 غير  10
 مكان  اسم  11
 رأى  12
 صح  13
 صح  14
 صح  15
 خطأ 16
 صح  17
 صح  18
 صح  19
 خطأ 20

 


