
 

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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 ثالث                             المادة : لغتيالاالسم :............................................  الصف : 

ـــ
2 

 ( الفصل الدراسي األولبار البعديمعالجة المهارات األساسية ) االخت                      

 

 اقرئي النص التالي مع ضبط الشكل:
 

لم  زارت نورة مع أسرتها مدينة الرياض وفي الطريق سألت أباها :
 سميت الرياض بهذا االسم يا أبي ؟

فيما مضى كانت  –السم ، ألنها سميت الرياض بهذا ا الوالد :قال 
رياًضا خضراء كثيرة البساتين والحدائق الغناء  ، وسط الصحراء 

 القاحلة .
نورة : واآلن أال توجد فيها بساتين خضراء كما كانت في الماضي يا 

 أبي ؟ 
ا كانت رياًضا خضراء بحدائقها التي الوالد : ما زالت الرياض كم

تنتشر في كل مكان من أرجائها . وفي الرياض كثيٌر من المعالم 
التاريخية والمتحف التاريخية ، كحصن المصمك وآثار الدرعية 

 الوطني .
 

 
 
 
 
 
 

 تقرأ نًصا مشكواًلعدد كلماته من 
( مع مراعاة صحة 100-150)

 الوقف وسالمة الوصل.
 
  د   جـ  ب  أ  

 

 

 يملى عليك : اكتبي ما
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تكتب نصوًصا قصيرة في 
 حدود

( كلمة من الذاكرة 30 – 20)
 .القريبة

 
  د  جـ   ب   أ  
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