
 

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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 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 1صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - بجدة  اد فرٌق العمل معلمات الصف الثالثإعد

 

 

          

 الثالثة/ الثالث         الفترة / الصف :..................................... االسم 

 خالقمكارم األ/ اسم الوحدة  الخامسة    / الفصل الدراسً الثانً      رقم الوحدة 

 

 

الً مضبوطاً بالشَّكل   : أكْتُب النَّص التَّ

اِجُر ِبواَحِة نِخٌلٍ  ى ِظلِّ َشَجرٍة، لَ َقْد َجلََس إِ  الًماغُ ى أَ رَ ، و َنَظَر َحْوَلُه َفـ َمرَّ التَّ
ْلَهُث ِمْن  ٌَ أْتًِ ِمْن َبِعٌٍد، َوُهَو  ٌَ أُْكَلَها، َفإَِذا بَِكْلٍب  ٌَ َوأََماَمه ِقْطَعُة َلْحٍم أََراَد أَْن 

ِة اْلُجوِع َوالَعَطشِ   . ِشدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 لم تتقن أتقنت المهارة الرقم
   سطر ٌنسخ نصوًصا قصٌرة فً حدود ثالثة إلى خمسة أ * 8



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 2صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - بجدة  اد فرٌق العمل معلمات الصف الثالثإعد

 

 

 

 الثالثة/ الثالث         الفترة / الصف :..................................... االسم 

 خالقمكارم األ/ اسم الوحدة  الخامسة    / الفصل الدراسً الثانً      رقم الوحدة 
 

الٌَِة رُسُم الْ أ   : (َخطُّ ) َكلََمات التَّ

 .ٌٍم ٍق َكرِ ى ُخلُ لَ اٌن عَ ْنسَ إِ  وَ ًٌ ِمَن هللاِ هُ حْ تَ سْ ي ٌَ ذِ الَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 لم تتقن أتقنت المهارة الرقم
   ٌرسم كلمات مهموزة فً أولها ووسطها وآخرها   * 1



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 3صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - بجدة  اد فرٌق العمل معلمات الصف الثالثإعد

 

 

 

 الثالثة/ الثالث         الفترة / الصف :..................................... االسم 

 األخالقمكارم / الخامسة     اسم الوحدة / الفصل الدراسً الثانً      رقم الوحدة 

 

 : أخرى ة قِعٌُد ِكتابة الجملة بطرٌأ 

 . لٌتفقد أحوال الناسلٌالً  عمرخرج  .1

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

 . من التواضعجلوس عمر على األرض وإعداده الطعام  .2

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

 . جفاٌف وجوع أصاب الناسفً عهد الخلٌفة أبً بكر  .3

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

 . الهالكقد أدرك الناس  .4

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

 .أحمالها  القافلةوضعت  .5

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

 

 

 

 

 لم تتقن أتقنت المهارة الرقم
   ٌعٌد ترتٌب مفردات جملة 11* 



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 4صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - بجدة  اد فرٌق العمل معلمات الصف الثالثإعد

 

 الثالثة/ الثالث         الفترة / الصف :..................................... االسم 

 األخالقمكارم / الخامسة     اسم الوحدة / الفصل الدراسً الثانً      رقم الوحدة 

 

 

 

 

  

 :التالٌة بكلمة مناسبة   أكمل العبارات  

 

 .ٌأكلون ......................................اجتمع األوالد حول ـ 1

 ".....................................إلى هللا بـ "صبروا ، وتضرعوا اـ 2

 .بصوت خافت............ وقف الكلب أمام الغالم ٌهز ذٌله و ـ 3

 .من بعٌد .....................................رأى عمر رضً هللا عنه ـ 4

 .ٌقوم على تجارته .....................................كان التاجر ٌحتاج إلى فتى ـ 5

 
  

 لم تتقن أتقنت المهارة الرقم
   ٌكمل عبارات قصٌرة بكلمات من مكتسباته حسب السٌاق    * 15



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 5صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - بجدة  اد فرٌق العمل معلمات الصف الثالثإعد

 

 الثالثة/ الثالث         الفترة / الصف :..................................... االسم 

 األخالقمكارم / الخامسة     اسم الوحدة / الفصل الدراسً الثانً      رقم الوحدة 

 

 

 

 

 :أغنً الّنص بجملة جدٌدة     

 ................................................... أمًٌنا ٌرعى  ستكون رفٌقً فً رحلتً هذه ،وحارًسا (1

أخذ عثمان بن عفان رضً هللا عنه ٌوزع بضاعته ،فما بقى من فقراء المدٌنة  (2
 .........................................................................................واحٌد إال 

 . .............................................................................الناس  فً عهد الخلٌفة أبً بكر الصدٌق أصاب (3

 ........................فرمى إلٌه الغالم وقف الكلب أمام الغالم ٌنظر إلى الطعام ، (4

 ..........................................الذي ٌستحً من هللا هو إنسان  (5

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم تتقن أتقنت المهارة الرقم
   بجملة جدٌدة ٌغنً نًصا 21* 



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 6صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - بجدة  اد فرٌق العمل معلمات الصف الثالثإعد

 

 الثالثة/ الثالث         الفترة / الصف :..................................... االسم 

 مكارم األخالق/ الخامسة     اسم الوحدة / الفصل الدراسً الثانً      رقم الوحدة 

 

 

  

 

 (   :ثم  –و  –ف ) أربط بٌن الجمل التالٌة بحرف عطف مناسب  

 .السماء لم تمطر ...................فأصاب الناس الجفاـ 1   

 .منظر األوالد .......................تألم الخلٌفة عمر من كالم المرأة  ـ 2

   3 ًّ  .هللا  ت منٌاستحٌ.............................ـ نظر الكلب الجائع إل

 .الحمد هلل: قال لخادمه ...............انتظر عمر حتى نام األوالد   ـ 4

 . فقراء المسلمٌن ...............هذه الجمال صدقة للمساكٌن    ـ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم تتقن أتقنت المهارة الرقم
   (  ثم الواو،الفاء،) لمات والجمل بحروف العطف ٌربط بٌن الك * 31



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 7صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - بجدة  اد فرٌق العمل معلمات الصف الثالثإعد

 

 النصوص اإلمالئٌة للوحدة الخامسة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :إيالء اخرثاسٌ

نُرفمذ أحىال  ,ضٍ هللا ػُه راخ نُهح ويؼه خاديهخشج انخهُفح ػًش تٍ انخطاب س
فهُا تُا إنُهى نُؼشف  انشذَذ ا َماسىٌ انثشدأسي َاس  :  فمال. ا يٍ تؼُذ َاس   انُاس,فشأي

 .حانهى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فٍ ػهذ أتٍ تكٍش انصذَك أصاب انُاس جفاٌف وجىٌع شذَذاٌ,فهًا ضاق تهى األيش 
أدسن انَُّاس انهالن, فانسًَّاء نى ذًطش, وػى وانههمذ :لانىا رهثىا إنً يجهس انخهُفح و

 انفمش, فًارا َفؼم؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 إيالء يُظىس

وانشاو نهرجاسج ,وكاٌ اػراد أحذ انرجاس يٍ أهم انًذَُح انًُىسج أٌ َزهة إنً انؼشاق 
 .َحراج إنً فرً أيٍُ َمىو ػهً ذجاسذه 

 

 .انؼىدج أَضا نكراب انًؼهى 

 َحرسة انخطأ فٍ انكهًح يٍ دسجح / يالحظح  

را أخطأخ فٍ أكثش يٍ ذسغ كهًاخ ذؼرثش غُش إكهًح  03اإليالء االخرثاسٌ فٍ حذود 
 يرمُح

إرا أخطأخ فٍ أكثش يٍ سد كهًاخ ذؼرثش غُش  كهًح  03اإليالء انًُظىس فٍ حذود 
 يرمُح 

 

 



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 8صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - بجدة  اد فرٌق العمل معلمات الصف الثالثإعد

 

 الثالثة/ الثالث         الفترة / الصف :..................................... االسم 

 مكارم األخالق/ الخامسة     اسم الوحدة / الفصل الدراسً الثانً      رقم الوحدة 

 

 

 

 

  ً( إمالء اختباري : ) أكتب ما ٌملى عل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارة الرقم

 .كلمة من الذاكرة البعٌدة ( 12ـ32)ٌكتب نصوًصا قصٌرة فً حدود  11*

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 9صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - بجدة  اد فرٌق العمل معلمات الصف الثالثإعد

 

 الثالثة/ الثالث         الفترة / الصف :..................................... االسم 

 مكارم األخالق/ الخامسة     اسم الوحدة / رقم الوحدة       الفصل الدراسً الثانً

 

 

 

 

 (  إمالء منظور) :  أالحظ ثم أكتب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المهارة الرقم

 .كلمة من الذاكرة القرٌبة( 12ـ  32)ٌكتب نصوًصا قصٌرة فً حدود  12* 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 11صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - بجدة  اد فرٌق العمل معلمات الصف الثالثإعد

 

 الثالثة/ الفترة   الثالث       / الصف .... :.................................االسم 

 مكارم األخالق/ اسم الوحدة  الخامسة    / رقم الوحدة      الفصل الدراسً الثانً 

 

 

 

 

 

 : القصٌرة ثم أكتبها  قصةالأحداث  أرتب  

 

 ـ ثم وضع الدقٌق والزٌت فً القدر،1
 الخلٌفة عمر كٌس الدقٌق على األرض،ـ أنزل 3
 ـ وانتظر حتى نضج ووضعه فً طبق،1
 ،اجتمعوا ٌأكلون ف ،نادي أوالدك :ثم قال للمرأةـ 4
 .ـ وقف عمر بعًٌدا ٌنظر إلى األوالد حتى أكلوا وشبعوا وناموا5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم تتقن أتقنت المهارة الرقم
   .  ٌكتب أحداث قصة قصٌرة مع مراعاة ترتٌب األحداث  11

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 11صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - بجدة  اد فرٌق العمل معلمات الصف الثالثإعد

 

 الثالثة/ الفترة   الثالث       / الصف .... :.................................االسم 

 مكارم األخالق/ اسم الوحدة  الخامسة    / رقم الوحدة      الفصل الدراسً الثانً 

 

 

 

 

 : ثم أكتبه أرتب الجمل التالٌة لبناء نص مترابط  

 .ـ فبقً الغالم بغٌر طعاٍم 1
 ـ وقف الكلب أمام الغالم ٌهز ذٌله،3
 ،فقام الغالم وأحضر بعض الماءـ 1
 وٌهمهم بصوت خافت،ـ 4
 ـ فشرب الكلب، ثم مضى،5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم تتقن أتقنت المهارة الرقم
   .   قصٌرة لبناء نص مترابط ٌرتب جماًل  32

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 12صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - بجدة  اد فرٌق العمل معلمات الصف الثالثإعد

 

  (لغتً )   ماء معدات أوراق قٌاس الصف الثالثأس
 انثاٍَانفصم انذساسٍ 

 يشاػم انشثُهٍ/ األسرارج  ويشاجؼح إششاف

 

 

 

 

 

 

 اسم المدرسة اسم المعلمة ت
 

 ب/41 صالحة حسن محمد العمري 1
 م ب112 صالحة حمود عبدهللا الشمرانً 3
 ب/ 312 جوهرة عبدالمولى السلمً 1
 ب/312 الدلبحً عزٌزة ناصرصوٌلح 4
 ب/115 حسناءمحمد أحمد  الغامدي 5
 (الوحدة الخامسة)ب /115 فوزٌة بشٌر عودة العنزي 6
 ب/11 سعٌدعلً الغامدي لولة 1
 درة الروابً صالحة محمد عبد هللا الشهري 8
 (الوحدة السادسة)ب /15 حنان حسن محمد الغامدي 9

 ب/15 حزمٌة هشبول محمد العمري 12
 ب/111 الرحٌممنٌرة محمد ناصر  11
 (الوحدة السابعة ) معهد النور منى صائل شرار الحارثً 13
 ب/312 مستورة عبدهللا عطٌة هللا السلمً 11
 ب/61 جمعة عطٌة سعٌد الزهرانً 14
 (الوحدة الثامنة)ب/61 فاطمة حسن عبدهللا القرنً 15



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 13صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - بجدة  اد فرٌق العمل معلمات الصف الثالثإعد

 

 


