
 

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                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/3
https://www.almanahj.com/sa/3
https://www.almanahj.com/sa/3arabic
https://www.almanahj.com/sa/3arabic
https://www.almanahj.com/sa/3arabic1
https://www.almanahj.com/sa/3arabic1
https://www.almanahj.com/sa/3arabic1
https://www.almanahj.com/sa/grade3
https://www.almanahj.com/sa/grade3
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 

 

 مدارس المجد األهلية 

  تحت اشراف وزارة التعليم
                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف           ( 1)    لغتي  اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

   .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
         

 من درس : )عادؿ يف الطائرة(   
 :بيم أجػقرأ القطعة ثأ

                                  

   
 
 ...............................................     ٍرأىًة ؟ػى مػكىٍيفى تىصىرَّؼى عاًدؿه مىعى ال  -1 
 ........................................................        مسافركف ؟ػجلس الػأين ي -2 

 مناسب :                                                 ػي الفراغ الػي فػما أيتػضع كل كلمة م
                                                    اليسرل  ( –خيليقػػنػا   -ى ػاليمن –اٍلميضيفي  – إلَّ  –ي ػػ)  رىسول

 .                        عادؿ إىل اٍلمىٍقعىًد اٍلميخىصًَّص لىوي ................  أىٍرشىدى  -1
ـي األىٍعظىمٍ ػنػأدَّبى  -2  .                          أىتػىعىلَّمٍ ...........  . ًمٍن ىىٍدمً        ي اإًلٍسػػػػػػػػال
 .                    ًطٍفالى ..............  هيدكءو ػساًفركفى إىل الطَّائرىًة بً ػي مػصىًعدى ال -3 

 .                              ............... مانػنػا أىٍحسىنػيهيمػأىٍكمىلي اٍلميٍؤًمننيى ًإي -4  
 ........................................ . ميسًلمي ييصاًفحي النَّاسى بًيىًدهً ػال -5  

 :ر اإٍلًجىابىًة الصًَّحيحىةً اختأ
ـى األىمافً  -1  رىدَّدى ديعاءى السَّفىر. )  ك  ػػػػػػػ   مث  ػػػػػػػ   ؼ (.........  رىبىطى عادؿ ًحزا
  مىاضو (  أىٍمرو   ػػػػػ  )  ميضىارًعو    ػػػػػػػ                         :............ نىظىرى   ًفٍعلي  -2
 (  مىاضو   )  ميضىارًعو    ػػػػػػػ   أىٍمرو   ػػػػػ             :...................يىٍذىىبي   ًفٍعلي  -3
 ء  ػػػػػػػ   تعجب (استثنا  )  استفهاـ  ػػػػػ:...................               ) إلَّ ( أداة   -4
 الصغرل ( -اليسرل      -ى  ػ) اليمن............               .مسلم أيكل بيده ػال -5

 

رًىم ػي صالىًة النًٍتظاًر كىغىيٍ ػمقاًعًد فػمطاًر، كىاٍستػىقىرَّ أىٍفراديىا عىلى الػاأٍلسيٍرةي إىل ال ي مىٍوًعًد الرىٍحلىًة كىصىلىتً ػكىف
ـى عىٍن مىٍقعىًدًه  ،ًجٍد مىكاَنىن َتىًٍلسي فيًو ػم تى ػًملي ًطٍفالن لى ػٍ حػر اٍمرىأةو كانىٍت تى ػيػمساًفرينى غػًمنى ال رىآىا عاًدؿه فىقا

 ًمعى النَّداءى ًلصيعوًد الطَّائًرىةً ػحىرىكىًتًهٍم حىَّتَّ سى ػً ساًفرينى كيىٍستىٍمًتعي بػػي مػيػىتىأىمىلي ال كىأىٍجلىسىها، كىكىقىفى 
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 مدارس المجد األهلية 

  تحت اشراف وزارة التعليم
                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف              ( 2) لغتي   اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

            .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
 من درس عاـ دراسي جديد :

 :ب يقرأ القطعة مث أجأ
 
 
 

 
 ................................                ...................................     ماذا متىن أمحد؟ -1
 ................................................................... كيف تكوف متفوقنا ؟  -2
   ....   ...............................................................كيف تسعد كالداؾ ؟-3

                                      :                                         أختار اإلجابة الصحيحة من بني القوسني
                                                   حط أنظار (             )تكثر كتعم ػػػػػ موضع اىتماـ ػػػػ سهولة(          ػى ) مػمعن -1
                                                                ) مفرد ػػػػػػ مثىن ػػػػػ مجع (     متفوقني(                 ػكلمة )ال -2
                                                           )جرياف ػػػػػػػ معرض ػػػػػػػػ إجابة(    مفرد )إجاابت(                   -3
 )أطلب ػػػػػ أيٍحًزفي ػػػػػػػػ أنظر (                        ضد  ) أسعد ( -4

 ) اسم ػػػػػ فعل ػػػػػ حرؼ (                         كلمة ) األسئلة (   -5 
 :كلمةأستخرج  

 مد ابلياءبػها  مد ابلواكبػها  مد ابأللفبػها  لـ قمريةبػها  مسيةػلـ شبػها 
................... ................... .............. ............... ................. 

 ها تنوين فتحػب ها تنوين كسرػب ختومة هباءػم ختومة بتاء مفتوحةػم مربوطةختومة بتاء ػم
................... ................... .............. ............... ................. 

 ها املناسب:ػأضع الكلمة ) صباحا ػػػػػػػػ مساء ( يف مكان
.............تعود الطيور إىل أعشاشها .1
 .................ى عملوػي إلػيذىب أب .2
 ...............مدرسةػى الػنذىب إل .3

 متفوقني، كأف أسعد كالدم بتفوقي.ػى أف أكوف من الػمنػد: أتػمػقاؿ أح

معلم بيسرو ػاٍلميعىلًٌمي: لتكوف متفوقنا بني زمالئك ل بد أف تقرأ الدرس يف اليـو السابق، لتتابع شرح ال
 حتاج إىل إجاابتو عنها ، كتراجع دركسك بشكل دائمو ، كعندىا ستكوف ػي تػكتوجو إليو األسئلة الت

 هم ، كيسعد بذلك كالداؾ .ػأنظار زمالئك كإعجاب حطػم
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 مدارس المجد األهلية 

  تحت اشراف وزارة التعليم 
                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف              ( 3)  لغتي اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

   .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
         

 : (1) من درس الرايض عاصمة بالدم
 :قرأ القطعة مث أجب أ

 
 
 
 
 

 .............................................الٍسًم؟       بػىهىذا الرًٌايىضي  يىتػً ػٌ مػسي  ًلماذا -1
        ........              ................................      السُّعوًديًَّة ؟ العىرىبيَّةً  ٍملىكىةً ػى مػال ما عاًصمىةي  -2

  ضع كل كلمة مما أييت يف الفراغ املناسب :

ـى )   ػػػػػديَّػػػػةٍ  – طىػويػلىػػػةه  – الدَّمىػػا  (  مىةي ػالقىدي – الػػػٌرًيػػاضي   - اإلًبلي  – ىى
   . ............. خاًلدو يوجد يف مدينة ًلكػى مػال مىطاري   .1

          .                ي...........ػٌ رىب لىديف ًمنٍ            ًعنػػٍدم أىٍنتً  ًبالدم اي  .2

ـي  .3      .                  ...............  (ٍجًن ػي هػال) معىن .السَّنىومًٌ  هيٍجنً ػال ًسباؽي  هاػً مىيدان عىلى ييقا

 . ............... خلةه ػى ن ىىذهً  .4

 معىن )األىثىريًَّة ( ...................الرًٌايًض ،  يف األىثىريَّةً  معىالًً ػال تيوجدي  .5
ابىًة الصًَّحيحىًة :  اخرت اإٍلًجى

 ( شاىػدتي  – شاىػدٍ  - يشاىػدي : )ميشاىىدىة  اأٍلىٍمر من ًفٍعلً  -1 
 ( حافٍظ  - حافظي ػن – أحافػظي : ) حافىظىة ػي مػمن ال اأٍلىٍمر ًفٍعلً  -2 
 (    ًاقػرأٍ    -  قػػرأىتٍ    - أىقػػرأي )    : من القراءة اأٍلىٍمر ًفٍعلً  – 3 
 (  كىتىبى  -  أىٍكتيبي  -  ايٍكتيبٍ )    : الكتابة  من اأٍلىٍمر ًفٍعلً  -4 

 
 

 ذاػى هػبً  الرًٌايض مدينة يتٍ ػً ػٌ مػس مى ػلً : أىابىا سىألتٍ  الطَّريقً  يػكىف الرًٌايًض، مىدينىةى  -هاػً أيٍسرىت مىعى  -نيورىةي  زارىتٍ 
 خىٍضراءى، ًرايضان  -مىضى فيما -كانىتٍ  هاػى ألىنٌ  السم، هذاػب الرايض ميتػس:  الوالد قاؿي؟  ػأب اي الٍسمً 

                                                                                                                                         . اٍلقاًحلىةً  الصٍَّحراءً  كىسىطى  اٍلغنَّاًء، كىاْلٍىداًئقً  نً ػاٍلبىساتي كىثريىةى 
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 مدارس المجد األهلية  

  تحت اشراف وزارة التعليم 
                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف              ( 4)  لغتي اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

   .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
         

 : (2) من درس الرايض عاصمة بالدم
 :قرأ القطعة مث أجب أ

 
 
 
 
 

 مىا عىاًصمىةي اململكة العربية السعودية ؟  -1

......................................................................... .... 
 مباذا تصف بناايت الرايض كشوارعها ؟ -2

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

  أكمل خريطة املفردة التالية :أ ـ   

 

 
 شىاًىقىة

 ميرىاًدفػيهىا : .................... ًضدُّىىا : ....................

اٍلكىًلمىة يف مجيٍلىة :  نػىٍوعيهىا : ....................
.............................. 
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 مدارس المجد األهلية  

  تحت اشراف وزارة التعليم 
                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف              ( 5)  لغتي  اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

   .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
         

 : (3) درس الرايض عاصمة بالدم من
 :قرأ القطعة مث أجب أ

 
 
 

 : امأل الفراغ بػما يناسبوالسؤاؿ األكؿ : 

 ................... ٍمًسيىةػشى  ) اؿ ( ..............      كىًلمىةه هبا ..قىمىرية ) اؿ (ػها بكىًلمىةه  .1

ٍدتً    –أيٍسرىتػىهىا        –) صىًديقىتػىهىا     ..........مىعى  مىًدينىةي الرىايىضً زارت أحالـ  .2  هىا   (ػجى

 بٍطرًيق   (  -طيػػيرؽ          –مٍجعي  طػريًق......................          ) طىراًئقى       .3

 :معناىاػي : أصل الكلمة بػالسؤاؿ الثان

 اإلبًػػػلي  ضىجيجنا

 صىٍوًتن عىالينا ميٍزًعجنا ييٍسػرو 
ائػًرةن   اليت ل مىاء ًفيهىا جى

 ظىالىمػىػةه  اهليٍجني 

 سيهيولىةن  القهاًحلىػةي 

ًض ، كىفػ" زىارىٍت نيورة مىعى أيٍسرىتً  ىىا : لً ػً هىا مىًدينىةي الرىايى ذىا اٍلٍسًم ػى هػبً  مىًدينىةي الرىايىضً مى ُسيىيىٍت  ػي الطىرًيًق سىألىٍت أىابى
ا ػبً  مىًدينىةي الرىايىضً يىًت  ػً مػي ؟ "قىاؿى اٍلوىاًلدي : سه ػً اي أىب  ها كىانىٍت ًفيمىا مىضىىػى اٍلٍسًم ألنهىذى

 

30



  

 

 

    :السؤاؿ الثالث :أكمل األبيات التالية
 النفس (  –هللا    –بالدم    –ىدية    -) حساف  

 .........ًمٍن لىديٍف رىِب .......   ايى ..................أٍنًت ًعٍنًدم

 ............... هي...............   تػىٍهفػيػػوًفيًك بػىٍيتي  .... الزكىيةٍ َنىٍوى

................فىي     كىبىػسػػىػػػاتًيػػػػػػني   بىػهػىػيػىػػػػػػػةٍ          كى رىٍكضىاتي

 :السؤاؿ الرابع : رتب الكلمات اآلتية لتكوف مجلة مفيدة 

اًكرى     –اٍلوىاًلدي     -يىًدهى    السىفىرً   –دىخىلى   –يف   –حىاًمالن   –تىذى

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

ضً   اٍلعىرىبًيىًة  -عىاًصمىةى   -السيعيوًديىة  – مىًدينىةي  –اٍلمىٍملىكىًة  – الرىايى

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

 

 :السؤاؿ اخلامس : ارسم ما يلي ) خط (

 اٍلمىطىارً   األيٍسرىةي إىلى  كقػىٍبلى مىٍوًعًد الىرٍحلىًة كىصىلىتً 

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

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



  

 

 

 مدارس المجد األهلية  

  تحت اشراف وزارة التعليم 
                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف              ( 6)  لغتي  اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

   .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
         

 من درس مصايفنا :
 :اقرأ القطعة مث أجب 

 
 

 التالميذ ؟..............................................معلم من ػماذا طلب ال -1
  ........              ................................؟  حدث أكل من الطالبػمن  ت -2

              ضع كل كلمة مما أييت يف الفراغ املناسب :

ػػػػػديَّػػػػةٍ  –عركس اجلبل – الطائف)    ( ةي ػى مػالقىدي – كاسع  - ىى

   . ............. حافظة.....ػزار مهند م .1

 .ي...........ػٌ رىب لىديف ًمنٍ            ًعنػػٍدم أىٍنتً  ًبالدم اي .2

 مصايف السعودية كتسمى ...............ػحافظة الطائف أشهر الػم .3

 . ............... ىىذا طريق  .4

 ى )األىثىريًَّة ( ...................ػمعن،  األىثىريَّةً  معىالًً ػمتنزىات كالػتتميز الطائف ابل .5

ابىًة الصًَّحيحىًة :  اخرت اإٍلًجى
 (الطلب – اطلب - يطلب: ) طلب اأٍلىٍمر من ًفٍعلً  -1 
 ( أصلية -  مشسية - قمرية: ) ها لـ  ػب )اْلديث ( -2 
 ( حتدث - حديث  - يتحدث: )  من التحدث اأٍلىٍمر ًفٍعلً  – 3 
 مجع ( - مثىن -  مفرد: ) متنزىاتػال -4 
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                                                                                                                                          التالميذ التحدث إىل زمالئهم عن املصايف اجلبلية يف اململكة العربية السعوديةطلب املعلم من 



  

 

 

 مدارس المجد األهلية  

  تحت اشراف وزارة التعليم 
                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف              (  7)  لغتي  اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

   .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
         

 من درس :التعاكف:
 أقرأ مث أجيب :

 

 ..................................................  راح فواز ؟ػما ىو رد حاـز على اقت .1
 ...................................................          جتاز الصعوابت ؟ػكيف ن .2

 -ي:ػستخرج ما أيتأ – 2س
 ..................... تنوين ابلضم .................... فعل ماض

حرؼ  هاػكلمة ب ................... سيةػمػاؿ ش
 ....................... مضعف

 .................... مهزة قطع .................. اؿ قمرية
 ....................... مع )الصعوبة (ػج .................. ًتء مربوطة

 ...................... مدا ابأللف ..................... أسلوب استفهاـ
 
 -اكتب ما ميلى عليك: 3س
 

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

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

  
 
 

 مكننا أف نزرعها ؟ػحن صغار , فكيف يػرد حازـه : الساحة كاسعةه كن 

 حقق الغاايتػجتاز الصعوابت كنػتقلق اي حاـز ، فبالتعاكف ن أجاب فوازه : ل
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 مدارس المجد األهلية 
  تحت اشراف وزارة التعليم 

                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف              ( 8)  لغتي  اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

   .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
         

 :(2) من درس :التعاكف
 أقرأ مث أجيب :

 

 ..........................................            ما سبب دىشة فواز؟ .1
 ....................................        كيف حتولت ساحة املدرسة ؟ .2

 أييت :ما استخرج  -2س   

 ..................... اسم علم  ..................... أسلوب تعجب

 ..................... حرؼ جر ..................... مهزة كصل

 ..................... تنوين كسر ..................... الفا ممدكدة

 ..................... مدا ابلياء ..................... اسم نكرة

 ..................... مفرد حدائق ..................... معرفة

 -اكتب ما ميلى عليك: -3س 

................. ............... ............... ............ ........... 
............... ............. ................ ................. ............ 
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استطعنا حديقة ! ػمل الػحديقة , كقاؿ : ما أجػاؿ الػمػدىش فوازه من ج
 رػى حديقة غناء يف كقت قصيػمدرسة إلػحوؿ ساحة الػأف ن



  

 

 

 مدارس المجد األهلية  

  تحت اشراف وزارة التعليم 
                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف              ( 9)  لغتي  اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

   .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
         

 :يثارمن درس :اإل
 أقرأ مث أجيب :

 
 
 ..................................................                 ماذا قرر فواز ؟      1س 
  ....................................................... ؟كيف حصل فوازه على النقود   2س 
 أستخرج من الفقرة 

 ................ كلمة هبا تنوين كسر
 ................ فعالن ماضينا

 ................ كلمة هبا تنوين فتح
 ................ كلمة خمتومة أبلف مقصورة

 ................ ( كلمة ضدىا )الكبرية
 ................ كلمة مبعىن ) أبيو (

 أكمل الفراغ بوضع اْلرؼ املناسب مما بني القوسني:
ػػ.......    -1  ئ (             -ؤ    -) أ                 يظمى

 ػػت  (  -ػػػو    -الثالثىػػػ...........         ) ػػػة    -2

 ق (               -ت    -) ة               صىٍو.......      -3

ػػ...........          )  ا   -4  ل (   -م     -جرحى

 رتب الكلمات التالية لتكوف مجلة مفيدة:
 نفسو  -على    -مسلم  ػال  -يؤثر    -حق  ػال  -ره  ػيػغ

....................................................................................... 
 ىػإل  -البيًت    -رل  ػاشت  -كعادى    -فوَّازه    -القصة  

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

 ي حصَّالتًو الصَّغريًة.ػمعها فػقرَّرى فوَّازه ًشرىاءى كتابو مفيدو مستثمرنا نقودنا كاف قد ج

 مكتبة لشراء الكتاب.ػى الػطلب فوازه من كالده أف يصطحبو إل
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 مدارس المجد األهلية  

  تحت اشراف وزارة التعليم 
                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف              ( 01لغتي )   اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

   .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
         

 :(2يثار )من درس :اإل
 أقرأ مث أجيب :

 

 
 ............................................؟ها ىذه القصة ػمعركة اليت حدثت بػما اسم ال 1س
 .....................................................   جرحى الثالثة؟ػكيف كانت جركح ال  2س

 أستخرج من الفقرة

 ................ فعالن ماضينا ................ كلمة مفردىا ) املسلم(

 ................ ألف مقصورة ................ كلمة ضدىا ) بعيد (

 ................ ( ػيمصابػى )معنػكلمة ب ................ كلمة مجعها )رجاؿ (

 أكمل الفراغ ابلكلمة املناسبة:

 اسم موصوؿ{   -معرؼ بػ )اؿ(       -كلمة ) القصة (        } نكرة   -5

 اسم إشارة{    -حرؼ جر     -كلمة ) ىذا (           } اسم موصوؿ   -6

 مجػػػػػػػػػع {    -مثنػػػى         -كلمة ) جرحى(        } مفػػػػػػػػػػرد    -7

 ........................ػجوع(:  مضاد  ) ي       .............. :معىن  ) يظمأي (  أكمل:

 .......قصة ( : ............. مع )ػج     ...................... : مفرد ) كتب ( 

 رتب الكلمات التالية لتكوف مجلة مفيدة:
 كتابو    -قرَّر    -فوَّازه    -مفيدو    -شراءى  

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

ي أرًض املعركًة، ككانٍت جريكحيهيٍم ػمسلمنيى جرحىى فػفىًفي معركة الريموؾ كقع ثالثةه من ال
 فجىاء رجله يبحث عن قريبو لوي.رةن، ػخطي
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 مدارس المجد األهلية  

  تحت اشراف وزارة التعليم 
                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف              ( 00)  لغتي  اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

   .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
         

 :(3يثار)من درس :اإل
 أقرأ مث أجيب :

 

 

ًلًو ؟  .1  .............................................          مىَّتى عىادى اٍلوىاًلدي مىٍن عىمى

 ................................................     ؟كىيىفى عىًرؼى فػىوَّاز مىٍعىنى اإٍليثىار  .2

 ........... ، كىًلمىةه هبا تىػػاء مىٍفتيػػوحىة ....................هبا الػ  قىمىرية ...... كىًلمىةه  .3

 التعاكف   (   –األمانة     –) اإليثار      ..... ......عنواف القصة اليت اختارىا عمر  .4

 األقصى  (  -القصص     –) القاص          .................  ... :مٍجعي )القصة ( .5

 السؤاؿ الثاين : أصل الكلمة مبعناىا  

 أصىرى                                يىٍطليبي اٍلعىوف     

 يىٍستىًغيثي                              متىىسىكى برأيو       

 اإلنرتنت                           شبكة املعلومات        

 أحفظها                                ينشر

 يشيع                               أصوهنا

 السؤاؿ الثالث :أكمل األبيات التالية

 إميانو.................    املسلم ..................

 ..................طهور    ضمريه..................

ًلًو كىسىأؿ عيمىرى : ىىٍل قػىرىٍأتى اٍلًقصىةى ، ػكىفً  ـى اٍلوىاًلدي مىٍن عىمى  ى اإًليٍػثىاًر ؟ ػى كىعىرىٍفتى مىٍعني اٍلمىسىاًء قىًد

هػً ي ،  كىاٍلًقصىةي ًىًي الىيًت عىرىفىتػنػقىاؿى فوَّاز:  نػىعىٍم ايى أىبً        ي إايى
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 كالبػلبػػػػػػػػل الصػػػداح   ................مع الصباح 

 السؤاؿ الرابع : رتب الكلمات اآلتية لتكوف مجلة مفيدة 

 نفسو   –يؤثر    –املسلم     –غريه     –اْلق   -على  

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

 احملموؿ    –املصلني      –اهلاتف     –يزعج     –رنني    

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

 

 : ارسم ما يلي ) خط (السؤاؿ اخلامس 

 "  تعلم اْلاسوب يف ىذا العصر شيء مهم ، علينا مجيعا القياـ بو   "

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

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 مدارس المجد األهلية  

  تحت اشراف وزارة التعليم 
                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف              ( 02) لغتي اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

   .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
 :اتف احملموؿمن درس :اهل         

 أقرأ مث أجيب :
 

 
 
ى أىيٍػػن اٍصػطىػحىػبى الٍػوىالًػػػدي ابٍػنىػوي ؟ ػ: ًإلى  1س

 ....................................................................... 
ػاذىا اٍصػطىػحىػبى الٍػوىالًػػدي ابٍػنىػوي؟ 2س :  ًلمى

 .......................................................................... 
: مىػاذىا لىمػًحى فػػػػىوَّاز يف الٍػميٍستىػٍشػفىػى؟  3س

.......................................................................... 
 : اسػٍػػػػتىٍخرًج اٍلمىهىارىاًت اأٍلتًيىًة ًمنى اٍلفىػٍقػػػػرىًة : 4س

 ............. ها حرفا مضػػعفاػكػػلمة ب ............. كػلمػػة فيها تػنػوين فػتػػػح
 ............. مزة كصلػحػػوم ىػكلمة ت .............. كػلػػمة تػحػوم مػدا ابلػػػواك

 ............ حوم ألف مقصورةػكلمػة ت .............. مػػدا ابليػػاء حػػومػكلمػػػة ت

 ............ حػوم تنػوين ضػمػكلمػػة ت .............. كػلمػة تػحػػوم ًتء مربػوطة
 
ًػنًي اإٍلًجىابىًة الصًَّحيحىًة :5س مىةى )صح ( عىػٍن ميى  : أىضىعه عىالى

ـي اهٍلىاًتفي اٍلمىٍحميوًؿ :  -1 ا ا اٍسػًتٍخػدى  ًمنى اأٍلىمىاًكًن الَّيًت ُييٍظىري ًفػيهى

ائًػػقي          ػاتي كىاْلٍىػػدى  )    ( اٍلمىسىاًجػدي              )     ( اٍلميتىػنػىٌزًىى
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 مدارس المجد األهلية  

  تحت اشراف وزارة التعليم 
                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف             ( 03لغتي )  اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

   .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
 :محموؿػهاتف الػمن درس :ال         

 أقرأ مث أجيب :
 

 

ػػػوًؿ . ـي اهٍلىاتًػًف اٍلمىٍحمي ا ا اٍسػًتٍخػدى  س : أىذٍكيػري أىمىػاكػًنى ُييٍظىري ًفػيهى

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

ػة ًمنى هللًا ؟ ػٍحػميوؿي نًٍعػمى  س : مىػَّتى يىكيوفي اهٍلىاًتفي اٍلمى

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

 س :أستخرج :

 ................... ها تنوين ضمػكلمة ب ............... ها مد ابأللفػمة بكل

 .................. ها مد ابلواكػكلمة ب
ها حرفا ػكلمة ب

 ................. مضعفا

ها حرؼ ػكلمة ب
 .................. ها ًتء مربوطةػكلمة ب ................. ساكن
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ـي اٍسمى   التَّػٍفًضيًل اٍلمهناًسبً للجيػمىًل اآلتًيىػًة :اٍستىٍخًد

 الطَّائًػرىةي ...........  ًمنى السَّػيَّارىًة .      ) أىٍسػػرىعى (    ) أىٍصػغىػرى ( -1

ػػػػبَّ (      ) أىطٍػػػوىؿى ( -2  اٍلمىسىاًجػدي............اٍلًبقناًع ًإىلى هللًا  . ) أىحى

 سب  ًلٍلجيٍملىًة اآٍلتًيًة :اٍخرتىً اٍسًم اٍلفىاًعًل اٍلمنا  -3

ػاتًػب    ػتىبى        –)   كى ػتىػفى  (  -كى  ىى
ػػالىًة . -1 ػػػوى ....................الرًٌسى  أىًخػي ىي

 ايٍكًملي النَّػاًقصى اًبٍلكىًلمىاًت اٍلمينىاًسبىًة: -4

ػةو ًضديىىا )نىػزيكؿ ( :.........  . -1 ػًلمى ػٍمعيهىا ) أىٍجًهزىة  -2كى جى ػًلمىة و  (........... كى

ػًلمىةو ميػذَّكَّرىىىا ) ًطػًبًٌ (.........     -3 ػاف (...........  -4كى ػًلمىةو ميٍفرىديىىا ) مىكى  كى

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 مدارس المجد األهلية  

  تحت اشراف وزارة التعليم 
                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف              ( 04لغتي )   اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

            .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
 :األقمار الصناعيةمن درس :

 أقرأ مث أجيب :
 
 

 أىكَّلن : أيًجيبي عىٍن اأٍلىٍسًئلىًة اآٍلتًيىة:
 ؟ اأٍلي ٍسرىةي  اٍجتىمىعىتً ي أىمًٌ يػىٍوـو ػفً  .1

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

قىلي صي  ٍيفى كى  .2 ؟ مىكىافو  ًمنٍ  التًٌٍلفىازً  وىري تػينػٍ  ًإىلى آخىرى

.............................................................................. 
نًينا :أىٍختىاري اإًلجىابىةى الصًَّحيحىةى:  َثى

 ميشىاىىدىةن(. –ًلقىاءن  –ميرىاًدؼي بػىثِّا :  )عىٍرضنا  .1

ـ  –مجىٍعي يػىٍوـ : )يػىٍوًميَّات  .2  (.يػىٍومىافً  –أىايَّ

عىت  –ًضدُّ سىأىلىت : )قىالىت  .3  أىجىابىت(-ُسًى
لًثنا : أىٍستىٍخرًجي ًمٍن اٍلًفٍقرىة :  َثى

ء مىٍربيوطىة   كىًلمىة هًبىا تػىٍنوًين فػىٍتح  كىًلمىة آًخريىىا ًتى
ء مىٍفتيوحىة أي أبًىًلف كىٍصل  كىًلمىة آًخريىىا ًتى   كىًلمىة تػىٍبدى

ـ مشىًٍسيَّة ـ قىمىرًيَّة  كىًلمىة هًبىا لى   كىًلمىة هًبىا لى
ء : ٍمالى  رىابًعنا : اإٍلً

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

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

قىلي صي  ايى أىِب كىٍيفى  :قىائًلىةن  كىاًلدىىىا ةه فىسىألىٍت دىانًيى  اأٍليٍسرىةي لًتيشاًىدى بػىثِّا ميبىاشرنا لًيػىٍوـً عىرىفىةى  اٍجتىمىعىتً   وىري تػينػٍ

؟ مىكىافو  ًمنٍ  التًٌٍلفىازً  قىلي  :اٍلوىاًلدي   ًإىلى آخىرى  .ًابٍػنىيًت  اي نىاًعيًَّة،اأٍلىٍقمىاًر الصًٌ  طىرًيقً  عىنٍ  تػينػٍ
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 مدارس المجد األهلية  

  تحت اشراف وزارة التعليم 
                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف              ( 05لغتي )  اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

            .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
 :األقمار الصناعيةمن درس :

 أقرأ مث أجيب :
 

 

 أىكَّلن : أيًجيبي عىٍن اأٍلىٍسًئلىًة اآٍلتًيىة:
نىاًعيَّة ؟  ....................................................           مىا اأٍلىٍقمىاري الصًٌ

نىاًعيَّة   ..................................................  ؟مىٍن صىنىعى اأٍلىٍقمىاري الصًٌ
نًينا :أيٍكًملي خىرًيطىة اٍلميٍفرىدىات:  َثى

 
 
 

مىة ) لًثنا : ضىٍع عىالى  )×(:( أٍك √َثى
الىًة الطٍَّقًس          )         ( .1 نىاًعيَّةي يف مىٍعرًفىة حى ـي اأٍلىٍقمىاري الصًٌ  تيٍستىٍخدى

نىاًعيَّة اٍلقىمىرى يف دىكىرىانًًو حىٍوؿى اأٍلىٍرًض     .2  )         (   تيٍشًبوي اأٍلىٍقمىاري الصًٌ
 .لًيػىٍوـً عىرىفىةى  ..................بػىثِّا  ػػػ..................اأٍلي ٍسرىةي لً  اٍجتىمىعىتً        رىابًعنا : أيٍكًملي :

نىاًعيَّة .....................اٍلقىمىرى يف ............ حىٍوؿى اأٍلىٍرًض                  اأٍلىٍقمىاري الصًٌ
ء : ٍمالى  خىاًمسنا: اإٍلً
................ ................ ................ ................ ................ 

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

 

ـه  اأٍلىٍقمىاري  :اٍلوىاًلدي  نسىافي أًلىدىاءً اأٍلىٍرًض كىقىٍد  حىٍوؿ خىارًًجيًٌ ػالٍ  اٍلفىضاءً  يف  تىديكري  الصنىاًعيَّةي ًىيى أىٍجسىا  صنػىعىهىا اإٍلً

 مىهىمَّاتو كىًثريىةو 

 جىًديده 

 ميرىاًدفػيهىا : .................... ًضدُّىىا : ....................

اٍلكىًلمىة يف مجيٍلىة :  نػىٍوعيهىا : ....................
.............................. 
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