
 

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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 الصف:.......................................................................................................اسم الطالبة:

 
 

 المهـــــــــــــــــــــــــــارات                      

 
 متفوق
011% 

 

 
 متقدم   
01-011% 

 
 متمكن   
01-01% 

 
 غير مجتاز

 أقل من 
01% 

 
 

 يعيد ترتيب مفردات جملة -01

    

 
 

 مكتسباته حسب السياق.يكمل عبارات من   -01

    

 

 يرتب جمل لبناء نص مترابط. -01

    

 
 

 يرسم عالمات الترقيم في مواضعها المختلفة . -1

    

 
 

 يغني نًصا بجملة جديدة .  -00

    

 
 

 يربط بين الكلمات والجمل بحروف عطف. -00

    

 
 

 ينسخ نصوص قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثة -0

    

 

 كلمات مهموزة في أولها ووسطها وآخرهيرسم  -0

    

 

 يكتب نصوص قصيرة من الذاكرة القريبة.  -01

    

 

 يكتب نصوص قصيرة من الذاكرة البعيدة. -00

    

 

 يكتب أحداث قصة قصيرة. -01

    

 اختبار مادة لغتي الصف الثالث االبتدائي الفترة الرابعة     



 

 :السؤال األول : أعيد ترتيب مفردات الجملة التالية  

   

                       

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

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

 

 :الجمل التالية باالستعانة بالكلمات المناسبة فيما يلي السؤال الثاني :أكمل

 البحر (     -قلوب        -ربانًا    )                                   

 .........................له ثالثة  ,األخطبوط: حيوان بحري مميز-1

 كان والد أحمد بن ماجد .............. معروفًا في البحر األحمر . -2

 تفضل الله على اإلنسان بأن سخر له ................. وأودع فيه ثروات متنوعة . -3

    

 

                                                                                                              

رقم 
 المعيار

-01 %111 المعيـــــــــــــــــــــار                              
111% 

01- 
111% 

أقل من 
01 % 

11 

51 

 يعيد ترتيب مفردات جملة .

 يكمل عبارات قصيرة بكلمات من مكتسباته حسب السياق.

    

 الفترة : الرابعة                    الثالث                   الصف :    االسـم:.......................................... 

  الِشْعـر    أحمد بن ماجد   كـتبـه 

  استخدم 
  السهل في تأليف  

 



 

 أرتب جمًلا قصيرة لبناء نص مترابط:: السؤال األول

 
 

 

 

 

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

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

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

 

 :السؤال الثاني: أقوم بوضع عًلمات الترقيم في مواضعها الصحيحة

 ما أروع علم المالحة  -1

 فما أعظم قدرة الله         وما أبدع صنعه في خلقه    -2

 ما العلم الذي برع فيه جابر بن حيان   -3

     الفارسية والهندية.        اللغات السائدة في المحيط الهندي هي -4

 

                                                                                                              

رقم 
 المعيار

-01 %111 المعيـــــــــــــــــــــار                              
111% 

01- 
111% 

أقل من 
01 % 

21 

3 

 .يرتب جمل قصيرة لبناء نص مترابط

 يرسم عًلمات الترقيم في مواضعها الصحيحة.

    

ا في ا معروف  الذي كان ربان   وكان محبًا للقراءة واالطالع  اليااإمارة رأس الخيمة ح
 البحر األحمر,

أحمد بن ماجد مالح عربي أصله 
 ,بجلفار اليمن وعاش من

 ورث حب البحر عن والده
 

 الفترة : الرابعة                    الصف : الثالث                      االسـم:.......................................... 



 

 :النّص بجملة جديدة ول : أغنيالسؤال األ 
 ورث ابن ماجد حب البحر عن والده الذي كان ربانًا في .......................-1
 تعيش في البحار والمحيطات كائنات حية كثيرة من أهمها ................و................-2
 ......المكان الذي أجرى فيه أبو الكيمياء التجارب ....................-3
 
 

 : ثم (’ بين الجمل التالية باستخدام ) الواو , الفاء  أربطالسؤال الثاني : 

 ( ف,  و)    ماهًرا مالًحا كان.. , .. حياته في العلم ماجد بن أحمد طبق/  1

 (  و,  ثم)  عليه سلم. .... يتأمله وراح الفالح من خالد اقترب/ 2

 ( ثم,  ف) . الذهب ماء استحضر من أول هو.. , .. تاالختراعا من العديد حيان بن لجابر/  3

    

                                                             

  :أكتب النص التالي مضبوًطا بالشكل:  لثالثالسؤال ا

      

رقم 
 المعيار

-01 %011 المعيـــــــــــــــــــــار                              
011% 

01- 
011% 

أقل من 
01 % 

 

21 

22 

8 

 نًصا بجملة جديدة.يغني 

 ثم ( ، الفاء ،يربط بين الكلمات والجمل بحروف العطف ) الواو 

 إلى ثالثة. ينسخ نصوص قصيرة في حدود سطرين

    

 الفترة : الرابعة                    الصف : الثالث                      االسـم:.......................................... 

 

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

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

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

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

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

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



 

 

 : الجميل  لتالية بخطيعيد رسم الجملة اأ  :السؤال األول 

 حيان بن جابر الله عبد أبو الكيمياء علماء من                       

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

 

 

 أكتب ما ي ملى علي )إمالء منظور ( ::  ثانيالسؤال ال
 

 

 

 
 

 

 

 

 

رقم 
 المعيار

-01 %011 المعيـــــــــــــــــــــار                              
011% 

01- 
011% 

أقل من 
01 % 

0 

01 

 يرسم كلمات مهموزة في أولها ووسطها وآخرها.

 يكتب نصوص قصيرة من الذاكرة القريبة.

    

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 الفترة : الرابعة                            الصف : الثالث              االسـم:.......................................... 



 

ِِ )ِإْمَل  َأْكُتْب َما يُْمَلى َعَليْ  :ولالسؤال األ ِتََا ْْ                                          :( ء خ

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

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

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

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

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

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

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

 

 :الثاني: أرتب أحداث القصة التاليةالسؤال 
 ثم فاجأ الحاضرين بإلقاء نسخة من الكتاب في النار. 
  لبى جابر بن حيان طلب أستاذه اختراع نوع من الورق ال تؤثر فيه النار. 
 توصل إلى اختراع الورق المقاوم للنارف 
 فأخرج الكتاب من النار سليًما. 

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

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

 مع تمنياتي لكن بالتوفيق صغيراتي                                                                                                    

رقم 
 المعيار

-01 %011 المعيـــــــــــــــــــــار
011% 

01- 
011% 

أقل من 
01 % 

11 

11 

 يكتب نصوص قصيرة من الذاكرة البعيدة.

 يكتب أحداث قصة قصيرة مع مراعاة ترتيب األحداث

    

 الفترة : الرابعة                    الصف : الثالث                      االسـم:.......................................... 

 


