
 

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 األول  اضغط هنا                                   

 

                  https://www.almanahj.com/sa/3arabic1                   

* 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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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم إدارة تعليم جدة
 مدارس نبع المواهب األهلية

     ) الصفوف األولية (

 هـ 1441التاريخ:    /    /
 الفترة: األولى

 المادة: لغتي
 الصف: الثالث االبتدائي

  جةالدر هـ1441: للصف الثالث االبتدائي ( لغتي) الفترة األولى في مادة  اختبار
 20 ......... :الفصل .......................................................... :االسم

 

   ( درجات 6)                                           السؤال األول : أقرأ النص التالي ثم أجيب عن األسئلة : 

الميذ الصف الثالث االبتدائي في فصلهم ،طلب مع بداية العام الدراسي الجديد ، وبعد أن اكتمل ت)     
 (المعلم من التالميذ أن يعرفوا بأنفسهم .

 ماذا طلب المعلم من التالميذ ؟  – 1

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

 النص السابق ما يلي : أستخرج من – 2

 : ........................................................     *  كلمة بها حرف مضعف :*  كلمة بها مد باأللف 

 ....................................: .............................     *  كلمة بها ال قمرية :*  كلمة بها مد بالواو 

 

 ( درجات 5)                         ثاني : أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها من الكلمات اآلتية : السؤال ال

 أقاطع  (   -المجلس      -أهمس      -اإلسالم      -)  رسولي   

 أدبني ...................... األعظم                          من هدي .................... أتعلم

 ال أرفع صوتا في  .......................                   ال ألمز أحدا أو .....................

 لست  .................... من يتكلم

 

 ( درجات 9)                                                                  السؤال الثالث : أكتب ما يملى عليك :
 

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

 

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

 

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


