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 ابتدائي  الثالثالصف  لغتي لمادة وصف مهارات اختبار تعزيز المهارات 

 
   
 

 الصف  المهارة  رقم الفقرة

 ثالث  القسم باسم الجاللة )وهللا( التعرف عىل أسلوب  1

 ثالث  معرفة الظواهر الصوتية مثل: أل الشمسية والقمرية والتاء المربوطة والمدود والتضعيف 2

 ثالث  ترتيب كلمات بسيطة لبناء جملة مفيدة  3

 ثالث  التعرف عىل أسلوب التعجب )ما أفعل(  4

 ثالث  كتابة كلمات مبدوءة بهمزة وصل وهمزة قطع  5

 ثالث  التعرف عىل أنواع األفعال )ماض، مضارع، أمر( 6

ادف والتضاد  7  ثالث  اكتشاف داللة الكلمة الجديدة من خالل التر

ن الكلمات والجمل بحروف العطف: الواو، الفاء، ثم  8  ثالث  الربط بي 

 ثالث  كتابة كلمات تحوي ظواهر صوتية )المدود، التضعيف، التنوين( 9

 ثالث  االستثناء بإال وغت   10

 ثالث  معرفة أسماء الزمان والمكان  11

 ثالث  كتابة كلمات تحوي همزة متوسطة عىل األلف  12

 ثالث  محاكاة اسم الفاعل، اسم المفعول 13

ادف والتضاد  14  ثالث  اكتشاف داللة الكلمة الجديدة من خالل التر

ن  15  ثالث  وشمال وصباح ومساء(التعرف عىل ظرفا الزمان والمكان )يمي 

 ثالث  كتابة كلمات مختومة بتاء )مفتوحة / مربوطة(  16

ن المعرفة والنكرة )المعرف بأل، والعلم(  17  ثالث  تميت 

 ثالث  التعرف عىل أسلوب التفضيل )أفعل(  18

 ثالث  السؤال ب )أين، كيف، لماذا(  19

 ثالث  صورة الياء( مما درسهكتابة كلمات تنتهي بألف لينة )قائمة / عىل  20
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 ابتدائي  ثالث الصف رياضيات لمادة وصف مهارات اختبار تعزيز المهارات 

 
 
   
 

 الصف  المهارة  رقم الفقرة

ي العدد  1
ب فن  ثالث  9إيجاد ناتج الضن

 ثالث  أرقام مع إعادة التجميع3إيجاد ناتج جمع أعداد كل منها يتكون من  2

ب 3  ثالث  استعمال الشبكات إليجاد ناتج الضن

 ثالث  ( لحل المسائل  العملية المناسبة ) الجمع أو الطرحتحديد  4

تيب األعداد  5  ثالث  استعمال خط األعداد لتر

ي الواحد  6
ب فن  ثالث  إيجاد ناتج الضن

لية ضمن األلوف 7 ن  ثالث  تسمية القيمة المتن

ي العدد  8
ب فن  ثالث  8إيجاد ناتج الضن

لية ضمن األلوف بالصيغة القياسيةكتابة  9 ن  ثالث  األعداد ذات القيمة المتن

 ثالث  2إيجاد ناتج القسمة عىل  10

 ثالث  5إيجاد ناتج القسمة عىل  11

 ثالث  حل مسألة باستعمال الطرح  12

ي العدد  13
ب فن  ثالث  2إيجاد ناتج الضن

ي الطرح  14
 ثالث  معرفة مفهوم إعادة التجميع فن

 ثالث  مقارنة األعداد باستعمال خط األعداد  15

 ثالث  9عىل إيجاد ناتج القسمة  16

 ثالث  أرقام مع إعادة التجميع 3إيجاد ناتج طرح أعداد كل منها يتكون من  17

 ثالث  10إيجاد ناتج القسمة عىل  18

ي العدد  19
ب فن  ثالث  7إيجاد ناتج الضن

ب المناسبة  20  ثالث  كتابة جملة الضن
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 ابتدائي  ثالث الصف علوم لمادة وصف مهارات اختبار تعزيز المهارات 
 
 
   
 

 الصف  المهارة  رقم الفقرة

ن دورات حياة حيوانات مختلفة  1  ثالث  يقارن بي 

 ثالث  السنة من منطقة ألخرى يلخص كيف تختلف فصول  2

بة  3  ثالث  يقارن أنواعًا مختلفة من التر

 ثالث  يوضح كيف تنمو النباتات وتتكاثر  4

 ثالث  يصف دورة الماء وارتباطها بالطقس  5

ي المخلوقات الحية  6
ات البيئة فن ن أثر تغت   ثالث  يبي 

 ثالث  يصف األنواع المختلفة من الغيوم والعواصف 7

ي تمر بها الحيوانات خالل دورة الحياةيحدد  8  ثالث  المراحل المختلفة التر

ن أجزاء النبات ووظائفها 9  ثالث  يربط بي 

ي بيئة معينة  10
ي تمكن المخلوق الحي من البقاء فن  ثالث  يحدد التكيفات التر

بة ويحدد مكوناتها 11  ثالث  يستكشف التر

ي تسبب التجوية  12  ثالث  والتعرية ويحددها يصف العوامل التر

 ثالث  يذكر أمثلة عىل الوقود األحفوري ومصادر الطاقة األخرى 13

 ثالث  يوضح كيف تتنافس المخلوقات الحية المختلفة عىل الغذاء والماء والمأوى  14

 ثالث  يوضح سبب اختالف المناخ من منطقة ألخرى  15

 ثالث  إليه المخلوقات الحية للبقاء  يصف ما تحتاج 16

ي مساعدة المخلوق الحي عىل البقاء 17
ح دور التكيف فن  ثالث  يشر

 ثالث  يصف خصائص الطقس المختلفة  18

 ثالث  يصف ما تحتاج إليه المخلوقات الحية لتتمكن من البقاء 19

ن ويحدد أثارها 20 اكي   ثالث  يصف الزالزل والتر
 
 
 
 
 


