
 

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 الشبيلي - إعداد فريق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 

 

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

 أحب العمل/ السادسة     اسم الوحدة / رقم الوحدة      الفصل الدراسً الثانً 

  

 

 

 

 

الً مضبوطاً بالشَّكل أكْتُب ال   :نَّص التَّ

ًْ َتْمَتصَّ َرِحٌَقَها؛ لَِتْصَنَع ِمْنُه َعَسًل  اْنُظرْ  َن األَْزَهاِر؛ َك ٌْ ْحَلِة َتَتَنقَّلُ َب  إِلَى ِتْلَك النَّ

ًبا ٌِّ ًَّ ‘ َط ا ُبَن ٌَ ِجُب أاَلَّ َنُكوَن أََقلَّ ِمْن َهِذِه الْ  َفَنْحُن ـ   .َكائَِناِت َعَمًل َو َنَشاًطاٌَ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تتقنلم  أتقنت المهارة الرقم
   سطر ٌنسخ نصوًصا قصٌرة فً حدود ثلثة إلى خمسة أ * 8



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 2صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبيلي - إعداد فريق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 

 

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

 أحب العمل/ السادسة     اسم الوحدة / رقم الوحدة      الفصل الدراسً الثانً 

 

 

 

الٌَِة َكلََمات رُسُم الْ أ   :مع الضبط بالشكل  (َخطُّ ) التَّ

 

 (عاء ى هللا بالدُّ لَ عوا إِ رَّ ضَ وا وتَ رُ بِ اصْ : )ً هللا عنهُ ضِ رَ  ركْ بو بَ أَ َقالَ 
 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 لم تتقن أتقنت المهارة الرقم
   خرها  كلمات مهموزة فً أولها ووسطها وآ ٌرسم * ٔ



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 3صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبيلي - إعداد فريق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 

 

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

 أحب العمل/ السادسة     اسم الوحدة / رقم الوحدة      الفصل الدراسً الثانً 

 

 

 

 

 : أخرى ة قأِعٌُد ِكتابة الجملة بطرٌ 

 .تغزل الصوف حواءكانت ـ ٔ
.............................................................................................................................. 

 .ٌرعى غنم أهل بٌته النبً صلى هللا علٌه وسلمكان ـ ٕ
........................................................................................................................... 

 .بٌن األزهارتنتقل النحلة ـ ٖ
.......................................................................................................................... 

 .لنرتاحٌجهد العامل نفسه ـ ٗ
........................................................................................................................... 

 . فً مهنة واحدة ًكل نببرع ـ ٘
........................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 لم تتقن أتقنت المهارة الرقم
   ٌعٌد ترتٌب مفردات جملة ٖٔ* 



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 4صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبيلي - إعداد فريق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 

 

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

 أحب العمل/ السادسة     اسم الوحدة / رقم الوحدة      الفصل الدراسً الثانً 

 

 

 

  

 :مناسبة    أكمل العبارات التالٌة بكلمات 

 ............................اأوراقً  فشاهدَدَخلَ الُمَعلُم الَفْصل  .ٔ
 . وهو طرٌق المستقبل............................العمل   .ٕ
 .والكبر............................عنِ  وٌْنهانا الَعمل َعلى ٌحثنا اإلسلم .ٖ
 .ٌمسك بمحراثه............................خرج خالد من بٌته فرأى  .ٗ

 ............................ عنه نقول ال الشَّوارع بتنظٌف ٌقوم من إن: المعلم .٘
 
  

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



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 5صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبيلي - إعداد فريق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 

 

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

 أحب العمل/ اسم الوحدة  سة    الساد/ رقم الوحدة      الفصل الدراسً الثانً 

 

 

 

 

 :أغنً الّنص بجملة جدٌدة     

، والبحث عن طعام ...............................مشغولة وتروح تغدو العصافٌر .1
 .تؤكله 

 معه وٌتعامل .......................بـ  معه ٌتحدث من ٌحب لنظافةعامل ا .ٕ

 ....................بـ 

 .........................................إلى بٌتها؛ كً تحمل قوتها كل نملة  .ٖ

 ..............................................و تؤكله طعام عن العصافٌر تبحث .ٗ

 ............................................... سؤكون فً المستقبل عاملة نافعة  .٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم تتقن أتقنت المهارة الرقم
   ٌغنً نصاً بجملة جدٌدة ٕٔ* 



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 6صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبيلي - إعداد فريق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 

 

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

 أحب العمل/ السادسة     اسم الوحدة / رقم الوحدة      الفصل الدراسً الثانً 

 

  

 

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

 (و ـ ثم ) .متعددة  ٌعملون بمهن رسلال.........األنبٌاء ـ كانٔ

 (و ـ ثم .) سلم علٌه.........ـ اقترب خالد من الفلح وراح ٌتؤمله ٕ

 (فـ  ـ ثم ) .      اإلسلم حثنا على حب العمل.........أحسنت ٌا سمٌر، : المعلمـ ٖ

 (و ـ ثم ) .     الطرقات نظٌفة  .........نحن نفرح عندما نرى هذه الشوارع ـ ٗ

ا ٌا عمً، : ـ خالد٘  (فـ  ـ ثم ) .                    ما أجمل العمل .........حّقً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم تتقن أتقنت المهارة الرقم

ثم الواو، الفاء،) لمات والجمل بحروف العطف ٌربط بٌن الك * ٕٕ
  )   



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 7صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبيلي - إعداد فريق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 

 

 :النصوص اإلملئٌة للوحدة السادسة 

 :اإلملء االختباري 

اًجاواحٍد أن ٌكون فلًحا  لٌس فً استطاعة إنسانٍ  اًرا، وإن أحسن فً واحدٍة من  نسَّ نجَّ
أن ٌجمع بٌن الطب والفلحة، هذه الصناعات فلن ٌحسنها جمًٌعا، وكٌف للطبٌب مثًل 

 .لذا البد أن نحبهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـ علٌهم  ألنبٌاء والرسل العمل عبادة، وهو طرٌق المستقبل، وإذا تتبعنا قصص اإن 
فآدم كان حراًثا، ونوح كان نجاًرا،  ،أنهم كانوا ٌعملون بمهٍن متعددةٍ سنجد السلم ـ 

 .، وصالٌح كان َتاجًرا س كان خٌاًطا، وداود كان حداًداوإدرٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌومه بنشاٍط وحماسٍة، حٌث ٌجر عربته بهدوٍء، وٌبدأ العمل من  ٌواجه عامل النظافة
أول الشارع حتى نهاٌته، ٌجمع النفاٌات وٌضعها فً أماكن مخصصة حتى تؤتً 

 .السٌارة المخصصة لتؤخذها خارج المدٌنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اإلملء المنظور 

وله، بدأ مبعثرًة، فطلب من كل تلمٌٍذ أن ٌجمع ما ح دخل المعلم الفصل، فشاهد أوراًقا
 .فؤصبح الفصل نظًٌفا التلمٌذ فً جمعها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال؛ بل نقول عنه عامل نظافٍة، من واجبنا إن من ٌقوم بتنظٌف الشوارع النقول عنه زبَّ 
 .تجاههم أن نساعدهم، فل نرمً األوساخ فً الشارع 

 / مالحظة للمعلمة 

 أكثر من ست تعتبر لم تتقن المنظورإذا أخطأت التلميذة في فيحتسب الخطأ للكلمة بدرجة واحدة 

 تعتبر لم تتقنوفي االختباري أكثر من تسعة 

 كلمة 03كلمة والمنظور في حدود  03إلمالء االختباري في حدود المعلمة اتملي 



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 8صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبيلي - إعداد فريق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 

 

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

 أحب العمل/ السادسة     اسم الوحدة / رقم الوحدة      الفصل الدراسً الثانً 

 

 

 

 

  ً( إملء اختباري : ) أكتب ما ٌملى عل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 المهارة الرقم

 .كلمة من الذاكرة البعٌدة ( ٖٓـ  ٕٓ)ٌكتب نصوًصا قصٌرة فً حدود  ٔٔ*

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

03 
 



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 9صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبيلي - إعداد فريق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 

 

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

 أحب العمل/ السادسة     اسم الوحدة / رقم الوحدة      الفصل الدراسً الثانً 

 

 

 

 

 (  إملء منظور) :  أالحظ ثم أكتب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المهارة الرقم

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

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

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

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

03 
 



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 11صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبيلي - إعداد فريق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 

 

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

 أحب العمل/ السادسة     اسم الوحدة / رقم الوحدة      الفصل الدراسً الثانً 

 

 

 

 

 

 :قصٌرة مع مراعاة ترتٌب األحداث  أكتب أحداث قصة 

  ٌا أستاذأنا لست زبااًل :سمٌر رد . 
 ابقً جالسً  اتلمٌذ فً جمع األوراق إال سمٌرً بدأ ال، 
  ًمبعثرًة هنا وهناكا دخل المعلم الفصل فشاهد أوراق، 
  سمٌر؟ لماذا لم تشارك زملءك ٌا:فسؤله المعلم 
 حوله فطلب من كل تلمٌٍذ أن ٌجمع ما. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم تتقن أتقنت المهارة الرقم
   قصٌرة مع مراعاة ترتٌب األحداث  ٌكتب أحداث قصة 1ٔ

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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



 ورقة قٌاس مادة لغتً                               

 11صفحة إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبيلي - إعداد فريق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 

 

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

 أحب العمل/ السادسة     اسم الوحدة / رقم الوحدة      الفصل الدراسً الثانً 

 

 

 

 

 :أرتب الجمل التالٌة لبناء نص مترابط  

 ٔـ اقترب خالٌد من الفلح. 
 ٕ ًٍحا ٌمسك بمحراثه وٌعمل بجٍد ونشاط  .ـ  فرأى فلَّ
 ٖاه من هذا العمل؟  !ـ ألم تتعب ٌا عمَّ
 ٗـ خرج خالٌد إلى حقٍل قرٌٍب من بٌته، 
 ٘ وسؤله،ـ ثمَّ سلَّم علٌه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم تتقن أتقنت المهارة الرقم
   ٌرتب جمًل قصٌرة لبناء نص مترابط ٕٓ

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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


