
 

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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االختبار التحصيلي  ف األوليةالصفو 
األول للفصل الدراسي 

 لثانيا

 الدرجة المادة : لغتي
  :...........................الزمن الصف الثالث االبتدائي

 هـ1441././ ... ...خ:..التاري  ...............اسم الطالب/ـة: .................................
 

 : اِْقَرأْ ثُمَّ أِجبْ :  الّسؤاُل األّولُ  ▪
 
 
 

ا بيْ  اْختَرِ  .1 ِحيحةَ ِممَّ          :َن اْلقَوَسْيِن فِيَما يَأْتِياإلجابةَ الصَّ

 { ِديرالم   –  السُّْلَطان –  الَوِزير}            ............... :    اْلَخِليفةَكِلَمِة  عنَىم –أ 

 {بَ َرت   –  َرَمى – َحَملَ }  :...............            َوَضع   كِلَمةِ  ضدُّ  –ب 

 {الَكائن –  األَماِكن –  الَمَكائن}      : ...................      َمَكان جمع  كلمة –ج 
 

                                                 ؟  ْحِمِل الَخاِدم  ِكيَس الد قِيِق بَداَلا ِمن الخليفَةِ لَْم يَ ِلَماذَا  .2
.................................................................................................... 

 
                                                  ؟الِكيَس على األرِض أْيَن َجلََس الخليفة  بعدََما وَضَع  .3

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

 

   :  اْلِعبَاَرةَ اآلتية ثمَّ أُِجبْ  أِ اِْقرَ السؤاُل الثَّانِي :  ▪

 ةَ َرُسوِل هللاِ،وهللاِ لقْد أْدَرَك النَّاَس الَهالُك؛ فالسََّماُء لْم تُمِطر. : يا َخِليفَ قَالُوا      
                                                            مَن اْلِعبَاَرِة الّسابِقة : اِْستَْخِرجْ  .1
 ...............: ......... بهمزةمخت ومةا  كلمةا  - ب    .................: ....َكِلمةا تْبدَأ  ب)الـ( قََمري ة   -أ 

 .................: ........... بَِها مدُّ واوكلمةا   - د ......................  : كِلَمةا بَِها حرٌف م ضع فٌ  -ج 

 

 

 

5

 

  5

ْفَحِةِالتَّاِليَةِِِتابِعِِ  األْسئلةَِبالصَّ

ْي ِ  َع اْلَخاِدم  ِكيَس الد قِيِق وَْوَ  َهْهِر الَخِليفَِةو وَحَمَل بَْعَ  الز  َرَعا ىلى َمَكاِن َوضــَ ــْ و ث م  أس
 .قَِريباا ِمَن الن ارِ ِكيَس الد قِيِق على األْرِض َوَجلََس أْنَزل الخليفة  ع َمرَ  اْلَمْرأَةِ.
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لِ  .2 ِ ْملة_ الِفْعَل ىلى اسِم _َكَما بالِمثَالِ  َحو        :  :َزَماٍن ث م  اْكت ْبه  وِي ج 
 
  َعودةِ أِبي ِمَن العََملِ الَمَساء  َمْوِعد   ِعدموْ   َوَعدَ  المثال

بَ   .......... .............................................. ............. .......... .............. .............  َغر 
 
 

دْ   .3  نوَع األسلوَب لكّلِ من الجملتَْيِن اآلتيتين: َحّدِ
 ............{   } أسلوب                                 هْل قََرأًت اْلِقصَّةَ ؟  -1
 } أسلوب  ............{                      .قْد أْدَرَك النَّاَس اْلَهالكُ  لَ وهللاِ  -2

 

            بُِجملٍة ُمِفيَدٍة:             عِن الصُّورِة َعبِّــْر - 1 السؤاُل الثالث :  ▪
.................................................................. .......... 

َن ُجْملَةً ًمِفيدةً  - 2    :رتِّب الكلَماِت اآلتيةَ ِلتَُكّوِ

ع وا  –ىلى }  وا  –و   –تََضر  وا -بِالدَُّعاِء   –اِْصبِر   {اِْصبِر 
 .....................................................................   

 

ابُِع :  ▪ ــَك اْلـَجِميلِ السُّؤاُل الرَّ                                    : اُْرُسْم بَِخــّطِ

اَفَمِن الَِّذي أْعطَاَك أْكثَ َر مِ  َناَك؟  مَّ  أْعطَي ْ
 

 

 بَِخط ِ َجِميٍل :                         لْيكَ َما يُْملَى عَ  اُْكتُبْ  السؤاُل الخامُس :  ▪
..................................................................................................................ِ

ِ

..................................................................................................................ِ
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إعداد/ إبراهيم الـهندي 


