
 

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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للوحدة   تـحريرياختبار   الصفوف األولية
للفصل الدراسي   ـَسادسة  ال

 الثاين

 درجة االختبار  املادة : لغيت

 الزمن:........................... الصف الثالث االبتدائي
 
 

 هـ1441التاريخ:..... / ...../ .............................................اسم الطالب/ـة:  
 

   :ِاقْ َرْأ ُثَّ أِجبْ : الّسؤاُل األّولُ  •

َمَساِكنِ َها؛ كْي تُ َخّزِنَُه اُْنظُْر إل ى هذِه النَّمََلِت َتْذَهُب وتَ ِجيُء، وكلُّ ََنَْلٍة تَ ْحِمُل اْلُقوَت إل ى }
َتاِء. واْنظُْر إل ى تِْلَك النَّْحَلِة تتنَ َقُل َبْْيَ األْزَهاِر؛ َكْي ََتَْتصَّ رَِحيَقَها ِم الشِّ  { .أِلَّيَّ

اأْكِمِل النَِّقاَط اآلتيَة ِبَا يُ َناِسبُ َها مِ  .1        :َبْْيَ الَقْوَسْي   مَّ
 {الُقوَّات –تَ ْحَفظُُه  –ال نَّْمَلُة   –األقْ َوات   –َتَض ُع  }          

 ... ...( ................تُـَخز ِنَـهُ  معىن كلمة ) .ب  ( ....................... الـنَّْمََلت  ُمفرُد كلمِة ) .أ
 ......................... ( تَـْحِملُ ضدُّ كلمة ) .ث  ( ....................... الُقوت ََجُْع كلمة ) .ت 

 أْك ِمِل النَِّقاَط اآلتيَة ب َما يُ َناِسبُ َها ِمَن الِفْقَرِة: .2
َثِت الـِفْقَرُة عْن َمـْخُلوَقْْيِ ُهـَمـا........... و .............. . أ  . تَـحدَّ

َم.............. . . ب  تُـَخز ُِن الـنَّْمَلُت .......... لتْسَتِفيَد بِِه أَّيَّ
 تتنَـَقلُّ النَّْحَلُة َبْْيَ.......... لَِتْمَتصَّ ............... . ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الثانـي: •

:ِاْخََتِ اإلجابََة   .1 ا َبْْيَ الَقْوَسْْيِ    الصَّحيحَة ِم مَّ
 .........  ْرََتحَ نَـ كلمة   ( ْجِهُد الـعاِمُل نـَْفَسُه لِـنَـْرََتحَ ـيُ )ُ  .أ

 ............... نوُع )الـ( فِـي كلمِة )للنَّاِس(  .ب 

 ..... ( الـُمتَـَفر ِقَـــ) احلرف األخري ِبَكلمةِ  .ت 

 يَـتَـَفوَّقْ ...... يَـْجَتِهْد فِـي ِدرَاَسِتِه   .ث 
2.  :  أْكِمْل بِ َما ُهَو َمْطُلوب َبْْيَ الَقْوَسْْيِ

  إْن .........فـي الـَمْشِي َتِصلْ  .أ

 بــ قَطَع النَّجَّاُر الـَخَشبَ  .ب 
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 الَتاكيب اللغوية 

 حرف( –فعل  –)اسم  ▪

 (َقَمرِية -أْصِلية  –َشـْمِسيَّة ) ▪

 ـــــت ( –ــــه  –) ـة  ▪

 (َمنَّ  -ِمْن  –َمْن  ) ▪

 الفهم واالستيعاب 

 (ِفْعَلا ُمَناِسباا) ▪

 (اسم آلة ُمَناِسباا) ▪
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   ِبَشْكٍل َصِحيح:  : أِعْد تَ ْرتِيَب ال ُجَمَل اآلتيةَ السؤال الثالث •

  

 َفكََّر الشَّْيُخ مثَّ قَاَل: َهْل ُأَساِعدُُكْم؟ ▪
 َفَمرَّ بـِهْم َشْيخ َكِبري وَسأَلَـُهْم:لـَماَذا أنـُْتم َحزِينوَن؟  ▪
 . َجَلَس الـحطَّاُب والنَّجَّاُر والصَّيَّاُد فـي ظلِ  َشَجَرة   ▪
 ولكن ال أحَد يُرِيُدََن. قَاُلوا: لقْد بَـَحثْـَنا عْن َعمل    ▪
 َوَقْد َظَهَرْت َعَلْيِهْم َعََلماُت الـُحْزِن. ▪

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؤاُل الرَّاِبُع :  ▪                            :  اُْرُسْم ِبَ  طِّ  َك الْ َجِميلِ السُّ

          

 لِ نَ ْرََتَح، ُهَو َصاِحُب ال َفْضلِ الَعاِمُل الَِّذي يُ ْجِهُد نَ ْفَسُه 
 

 

 

يلٍ   لْيكَ َما ُُيَْلى عَ  اُْكُتبْ   اخلامُس :السؤاُل   ▪  :                        ِبَطِّ َجَِ

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

 

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

 

    دي م الـهن  رإهي  ب   إ 

1. ............................................. 

2. ............................................. 

3. ............................................. 

4. ............................................. 

5. ............................................. 

 التَّع ِبي 
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 ال خط 

 االْخِتَباِري  اإلمَلء

 بالتوفيق يانتهِت األسئلة؛ تمنيات


