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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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 -: التاليالنصَّ  اقرئي-أالسؤال األول:

 

 

 

 

 

 -:استخرجي من النص مايلي-ب   

 

 

 

 

 :(بما يناسبها في العمود)ب(في العمود)أ الكلمةلي ص   السؤال الثاني: 

 ب أ

 نََظرَ  ذىَ إَِماَطةُ اْلَ 

 تََخاَصْمتُ  لََمحَ 

 ُمَهدَّدًا تََشاَجْرتُ 

دًا  إَِزالَة ُ اْلذَى ُمتََوع ِ

 يَْمنَعُ  

 

                                                                       

                               

                                    

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

ية   َكل َمةٌ َمْختُوَمة ب تَاء َمْربُوَطة   َكل َمةً تَْبَدأُ ب ) اْل( اْلَقَمر 

  َكل َمةً بها مد بالياء  تحتوي حرفا ساكناَكل َمةً 

 6 ل الترادف والتضاديكتشف داللة الكلمات الجديدة من خال

 غير متقن متقن متقن متقن

 80اقل من  %90% الى اقل من 80من  %100% الى اقل من 90من  100%

 6 يكتشف داللة الكلمات الجديدة من خالل الترادف والتضاد

 غير متقن متقن متقن متقن

 80اقل من  %90% الى اقل من 80من  %100% الى اقل من 90من  100%

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

 جبيلإدارة التعليم بمحافظة ال

 قسم الصفوف األولية

 

 لغتيالمادة : 

 الفصل )     ( االبتدائي الصف : الثاني

اسم الطالبة/ 

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

..... 

 
 هـ1438 /1437لعام الدراسي :    لثالثة( للفترة االفصل الدراسي ) الثاني  لثانيأسئلة االختبار التحريري ا

َعل ِمة  َعْنَها ، فَعَِلَمْت أَنََّها َمِريَضةٌ فِي اْلَمْنِزلِ  ْت َوفَاء  َغابَ  .َعِن اْلَمْدَرَسِة ؛فََسأََلِت اْلم   

َوفَاَء  ور  عَل َِمة :َسأَز  َرافَقَتِي ؟ -إْن َشاَء للا   -اْلم  َهَذا اْلَمَساَء،َفَمْن ِمْنك نَّ تَْستَِطيع  م   
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 -الكلمات لبناء جملة مفيدة: يرتب -السؤال الثالث       

 َغاِضبًا –ع َمر   –َل اْلَمْنزِ  -َدَخَل   -1
................................................................. 

عَل ِم   –يابَْدر   –َهِل  -2  ِمنْ  –َزِميِلَك  –اْستَأَذْنَت  –اْلم 
       ................................................................... 
 يَاأَبِي –َجِميٍل  –ق ْمَت  – ع َمر   –لَقَْد  –بَعََمِل  -3
      .................................................................... 
 اْلِجيَرانِ  –اْلك َرةَ  –نَافَِذِة  –فََكَسَرْت  –َرَمى  –َخاِلٌد  -4
     ......................................................................                 
 

 :النََّص التَّالي مضبوًطا بالشَّْكل   يأَْكتُبُ -:السؤال الرابع

 

 

 

 

 
 

 -السؤال الخامس :أكتبي مايملى عليك:     
....................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :صغيرتي بالتوفيق والنجاح مع تمنياتي لك يا
 معلمتك:منيره الحربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 يرتب كلمات لبناء جمل مفيدة
 غير متقن  متقن متقن متقن

 %80أقل من  %90اقل من  إلى% 80من  %100% الى اقل من 90من  100%

 11 ينسخ نصوصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثةاسطر مشكولة

 غير متقن متقن متقن نمتق

 80اقل من  %90% الى اقل من 80من  %100% الى اقل من 90من  100%

 15 ( كلمة20_10يكتب نصوصاً قصيرة في حدود )

 غير متقن متقن متقن متقن

 80اقل من  %90% الى اقل من 80من  %100% الى اقل من 90من  100%

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

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

 

 ة ،َوَذَهَب بِِه بَِعيٍدا.َمرَّ َعاِمل  الن َِظافَِة،فََوَضَع اْلفَْرَع فِي َعَربَِة اْلق َمامَ 
……………………………………………………………… 

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