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يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات  ل ماك

يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية : ,ومذكرات  

 القناة الرسمية لموقع المناهج السعودية 
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 قناتنا على التلجرام: المناهج السعودية

: اسم الصف المطلوبلإلنضمام يكفي الضغط على   

 الصف األول 

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي 
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 االسم : ..............................................

 

 

الي أ(السؤال األول : َّ ص الّت َّ ي الّن َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ ِئ ََ قَر ََ   أَ

 

 

 

 : النص مايلي استخرجي من ب( 

 كلمة بها تنوين ضم كلمة مختومة بإسم ممدود )اء(

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

 كلمة مختومة بتاء مفتوحة  كلمة مختومة بتاء مربوطة 

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

 

 

 

 السؤال الثاني :

  لي العمود )أ (مع مايناسبة في العمود )ب(ص (أ

 )ب( )أ(

1.   َُ ُع ََ َر َْ ْق ََ ى  َن ََ َُ األذَ ةُ ََ اَل ََ  إَز

ى   .2 ََ َُ األِذ ةُ ََ اَط ََ َُ  إَم ُم َِ ِر ََ َت َْ  يْح

3.   َُ قُُّر ََ َو َُ َُ  ُي ُق َُ ُر َْ ْط ََ ََ  ِن

4.   ٌَ ةٌ ََ دَو َُ ٌَ  ُق ثاٌل َِ  َم

ة ٌ    ََ بيَح ََ ة َق ََ كَر َِ َْ  ْف
 

 

 

 لتكوين جملة مفيدة : الكلمات رتبي: ال الثالث السؤ

1-  َُ ةُ ََ َب َِ ريض  –واجِ ََ َُ  –الَم ارةُ ََ  زَي

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

2-  َُ ةُ ََ َق ََ َد ََ ريق  –َص َّ ى  –الّط ََ َذ ََ َُ  –األَ اطةٌ ََ َم َِ َِ  –إِ ِن ََ  َع

 هـ1438-1437( للفترة الثالثة   لعام الدراسي : الثانيل الدراسي )أسئلة االختبار التحريري األول للفص

 7 رقم المهارة تكتب كلمات تحوي ظواهر لغوية درسها . المعيار

 

 متقن للمعيار 
غير متقن 

 للمعيار
 

100% 
% إلى أقل من 90من 

100% 

% إلى أقل 80من  

 %90من 

أقل من 
80% 

 

 
 6 رقم المهارة تكشف داللة الكلمات الجديدة من خالل الترادف المعيار

 

 متقن للمعيار 
غير متقن 

 للمعيار
 

100% 
% إلى أقل من 90من 

100% 

% إلى أقل 80من  

 %90من 

أقل من 
80% 

 

 

 20 رقم المهارة ترتب كلمات لبناء جملة مفيدة المعيار

 

 متقن للمعيار 
غير متقن 

 للمعيار
 

100% 
% إلى أقل من 90من 

100% 

% إلى أقل 80من  

 %90من 

أقل من 
80% 
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........................................................................................ 

3-  ََ لوَي ََ ذ  – نَت َِ الميِ ََ ات  –الَت ََ وَم َُ ُس َُ َُ  –الُر ُم َْ ْل ََ َع َُ ض  –الُم ََ َع ََ  –َب

 ََ َن َِ ََ  –ِم َب ََ َل ََ  َط

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

4-  َّ َُ  -إّن اُر ََ ََ تِذ َْ َِ  –االْع أِ ََ َط ََ َخ َْ َْ ٌَ  –اَل اجٌب ََ . –َو َِ ِن ََ  َع

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

 

 : َِ  السؤال الرابع : اكتبي مايملى عليِك

 

 

 

 

ًَ بالشكل  ً  :السؤال الخامس : أكتبي النص التالي مضبوطا

 

 

 

 

 

 والنجاح ،،،مع تمنياتي لك ياصغيرتي بالتوفيق 

 معلمة المادة / جازي المري

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

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

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

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

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

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

ُ َعلَْيِه َوَسلهمَ  ِ َصلهى َّللاه ْدقِ  )) :قَاَل َرُسوُل َّللاه ْدَق يَْهِدي ،َعلَْيُكْم بِالِصّ  ((،اْلَجنهةِ  إِلَى يَْهِدي َوِإنه اْلبِره  ،اْلبِرِّ  إِلَى فَإِنه الِصّ

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

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

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

 

 المعيار
تنسخ نصوصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثة 

 أسطر مشكولة  
 رقم المهارة

11 

 

 متقن للمعيار 
غير متقن 

 للمعيار
 

100% 
% إلى أقل من 90من 

100% 

% إلى أقل 80من  

 %90من 

أقل من 
80% 

 

 

 15 رقم المهارة دؤجة    20الى 10تكتب نصوص اقصيرة في حدود  المعيار

 

 متقن للمعيار 
غير متقن 

 للمعيار
 

100% 
% إلى أقل من 90من 

100% 

% إلى أقل 80من  

 %90من 

أقل من 
80% 
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