
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/3arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                  

  

                  https://www.almanahj.com/sa/3arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade3                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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رِييب لـُمسجابقِة القارئ  الصف الثَّالث االبتدائي  اْختبار َتج
 الـمجاهر

 ه 1441التَّاريخ : ...../...../
 زمُن االْخِتبجار:.................  مسابقة القارئ الـمجاهر

 .. ................ /  3: .......................................           الـفصل :اسُم الطالب



بج الـعاُم   أقرجأُ مثَّ ُأِجيُب: ▪ رجاِسيُّ..ما أحلى الفرحةج! واْجتجمعجِت اأُلْسرجُة كجعجادجتـِهجا كلَّ  ِاْقَتج الدِ 
ًة: غجًدا   تجِسمج ِِبْذِن هللِا نجْشَتجِي حجاججاِت   –مجسجاٍء. قجالج األُب: كلَّ عاٍم أنتْم ِبجْْيٍ. قجالجِت األمُّ ُمبـْ

هجا ـخج حجاججاِت الـمجْدرجسجِة.ت الـمجْدرجسجِة. ججاءج الصَّبجاُح وجذجهجبجِت اأُلْسرجُة؛ ِلِشرجاءِ  ْيَّج ابسم ُكرَّاسجات عجلجيـْ
ِض و عجلجُم الـمملكِة العرجبِيَِّة السُّعوِديَّةِ  هجا ُصور لـمجِدينِة الرِ َيج ُة فـجتجخجْيَّجْت ُكرجاسجاٍت عجلجيـْ ، أمَّا بجْسمج

 بـجْعِض مجعجاِلِِ الـمملكِة. 
  :أِجيُب عِن األسِئلجِة اآلتية .1

 ؟ما الذي اْعتادْت عجلجْيِه األْسرجةُ  -أ
 ؟كجْيفج كجانجْت األمُّ ِحينجمجا تجكجلَّمجتْ  -ب
 ؟مجتجـى اْعتجادْت اأُلسرُة على االْجِتمـاعِ  -ت

 ماذجا تـجخْيَّج كلٌّ ِمْن ابسٍم وبسمةج؟ -ث
ابجةج الصَِّحيحةج ِمَّا بجْْيج القجْوسجْْيِ  .2  : اْخَتجِ اإلجج

ِة   عنج م  –أ  ِلمج  {أمجاِكن جديدة  –أمجاكن مْشُهورة   – ـمة أمجاِكْن قجِدي} .... ...............  : مجعجالِـمكج

تْ  كِلمجةِ   ضدُّ   –ب   {ُأْجـِِبجتْ  – بجدَّلجْت  –تجفاججأْت   } ... ............  : تـجخجْيَّ

 { األْعـمجام –األْعوجام   –العوَّامات   } : ................... الـعجام مُع كلمة ـج –ج  

 

 :  اِسبـُهجا ِف اْلعجُموِد        يـُنج ِصْل ُكلَّ ُُجْلجٍة ِف اْلعجُموِد         ِبجا  .3

 

 

 

بأ

 تَــْجَتِمُع أسرُة ََبِسِم وَبْسمة  – أ

َها صور لعلم الـمملكِة كانَ ِشراءُ   – ب   ُكَراَساٍت عَليـْ

 َيُكوُن ِميعاُد اْجتماِع األْسَرةِ   – ت

  

 اْخِتَيارّيً  –أ

 إْجَبارّيً  – ب 

 َدائًما.  – ت 

َلةٍ   – ج  ُكلَّ لَيـْ

 

 6    خجاِص واأْلجمجاِكِن ومضامْي النصاإلجابة عن أسئلة تذكُّرية تتعلُق اِبألشْ 

اِدها وجُمرجاِدفجاتـهجا                        6تـجحديد معانـي الـكجِلمجاِت و أْضدج

 6   ربٌط بْْيج العالقاِت واألحداِث الواردجِة ِف النَّص ِ 



   :أْكِمِل الـفجرجاغاِت ابلـُجمجِل اآلتِيِة بـمجا تـجرجاُه ُمنجاِسًبا .4

 
ِسٍم كلَّ مجسجاٍء يُدلُّ علجى  -أ  .... .........................اْجـِتمجاُع أْسرجِة ابج

ُ ُحبُّ ابِسٍم وب -ب  سمةج للوطجِن فـِي ..................................ظجهجرج

 ذجهجاُب األسرِة للشِ رجاِء فـي الصَّبجاِح البجاِكِر دليل عـلى ................... -ت
 

 

 أمر إيـججاِبٌّ أو سجْليبٌّ؟ وِلمجاذجا؟ مٍ جتماُع اأُلسرِة بشكٍل دائا .5

 اِع اأُلْسرجِة ِبشجْكٍل دجاِئٍم؟ ابْجِتمج ما رأُيكج   .6

  إْمالُء الـِفقرجِة اليت أبوَِّل االْخِتبار:أجْكُتُب مجا يُـْملجى عجلجيَّ :   •

 

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

 

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

 

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

 

 

تجاُج األْفكجاِر والـمضجاِمْي واْلِقيجِم الوجارِدِة فـي النَّص ِ   6           ِاْسِتنـْ

اُء الرأي ِفـي السُّلوكاتِ   6             واألحداِث والِقيمِ   إْبدج

 20كتابُة النَّص بطريقٍة صجحيحة           

 10             ججودُة الـخطِ           


