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 الفترة األولىهـ  1441-1441لعام  اختبار لغتي للفصل الدراسي األول

 

 

 

 

 

 )الفهم واالستيعاب( أوالً:

َح اْلُمعَلمِِم َشرْ  متفوقا بين ُزَمالئَِك الَبُدَّ أَْن تَْقَرأَ الدَّْرَس فِي اْليَْوِم السَّابِِق؛ ِلتُتَابِعَ ِلَكي تَُكوَن 
هَ إلَْيِه األْْسئِلةَ الَّتِي تَْحتَاُج إِلَى إَِجابَاٍت َعْنَها، َوتَُراجَع ُدُروَسَك بَِشْكٍل َدائٍِم.  بِيُْسٍر، َوتَُوجمِ

اْلُمْشِكالَِت  أَتََمنَّى أْن أَنَاَم اْليَْوَم؛ فَأَنَا َما ِزلُت ُمتْعَبًا. اْلُمعَلمِم: ِمنَ  قَاَل َعاِدٌل َضاِحًكا: ُكْنتُ 
ةً الَّتِي تَُواجهُ التَّالَِميَذ االْْستِيقَاُظ َصبَاًحا لِلَذَهاِب إِلَى اْلَمْدَرَسِة، َحْيُث يَتََمنَّوَن أْن يَنَاُموا ُمدَّ 

ٍر؛ ِلتَ  ْستَْيِقَظ أَْطَوَل. وَحلُّ َهِذِه اْلُمْشِكلَِة َسْهٌل لْلَغايَِة؛ َوُهو َأَْن تَنَاَم َمَساًء فِي َوْقٍت ُمبَكمِ
 ِلَصالَِة اْلفَْجِر، قْبَل َمْوِعِد المِدَراَسِة بَِوْقٍت َكاٍف.

 قدم المعلم حّلا سهّلا لمشكلة عادل ما هو هذا الحل؟ -1

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

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

 

 أصف مشاعري في أول يوم دراسي:-1  

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

 

 

 

02 

 المراجعة المصححة الدرجة السؤال
 التوقيع االسم التوقيع االسم كتابة رقماً 

       األول
   الثاني 

   الثالث

   الرابع

 المجموع

 

0 

 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

 اسم الطالب/ــة : ............................................ الصف: الثالث

 

 اقلب الصفحة 



 

 
 
 
 

 الفترة األولىهـ  1441-1441لعام  اختبار لغتي للفصل الدراسي األول

 

 
 أختار اإلجابة الصحيحة بتظليل الحرف الذي يسبقه:- 

 

 : أصبح متفوقًا عندما -1

 أقول الصدق د أراجع دروسي ج أنام متأخرا ب أحترم اآلخرين أ

 مفرد كلمة )متفوقين (:  -1
 متفوقون د متفوقات ج متفوق ب متفوقان أ

 مرادف كلمة ) تســود( :-3

 ( :َضِجيجضد كلمة )-4
 مزعج د قليل ج هادىء ب جميل أ

 

___________________________________________________________________ 

  ( أمام اإلجابة الصحيحة:√أضع عالمة )  -

 

         : طلب المعلم من التالميذ أن يعرفوا بأنفسهم -1 
 كي يعرف كل واحد زميله                      كي يسجل أسماءهم.        

 ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس يوم القيامة: -1
 المتعاون                                      َحُسَن الخلق                   
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 تفرح د تبدأ ج تَكــثر ب تقول أ

 
0 

 اقلب الصفحة 



 

 
 
 
 

 الفترة األولىهـ  1441-1441لعام  اختبار لغتي للفصل الدراسي األول

 

 
 (التراكيب اللغوية )ثانياً: 

 : أقرأ النص التالي ثم أجيب
 

 

  

 

 

 

  ما يلي: أستخرج -1

 
 اكمل الفراغ بالكلمة المناسبة :-1

 يمين – مساءً  –غير  –صباحاً  -إال 
 خالداً ....................................................حضر الطالب  -1

 ...........................................................أخلد للنوم  -1

 تلميذٍ  ..................................................حضرالتالميذ  -3

 ..........................................................................يذهب أبي إلى عمله -4

  الحافلة ........................ .......................يقف فواز   -5

 

 

 

  

كلمة مختومة بتاء  بأل )قمرية(كلمة تبدأ   كلمة بها مد باأللف كلمة تبدأ بأل )الشمسية(
 مربوطة

كلمة بها مد 
 بالواو

     

 
05. 

 

05. 

 اقلب الصفحة 
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 ثالثًا ) التعبير الكتابي(

                                                               أرتب الجمل التالية لتكوين نًص مترابًط:
 )     ( وجلس على مقعده.    

 )     ( ثم استمع إلى تعليمات السالمة وردد مع قائد الطائرة دعاء السفر    

 صعد عادل مع أسرته الطائرة بهدوء.)      (   

 الطائرةوربط حزام األمان استعداًدا إلقالع )      (     
...................................................................................................................................... 

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

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

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

___________________________________________________________________ 

 مايلي بخط جميل : انسخ

  ِخيَاَرُكْم أََحاِسنُُكْم أَْخـاَلقًا.إِنم 
 

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

 

 

 

  أكتب ما يملى علي :رابعاً:
 

 
0 

 
0 
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......................................................................................................................................... 

 

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

 األسئلة نتمنى لكم التوفيق والنجاحانتهت 

 


