
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس المعلمة. آمنة الكناني  اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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.) الفهم القرائي ( أ/ اقرئي النص التالي وأجيبي عن المطلوب: السؤال األول : 

 
 ؟ األستاذ من ماذا انتهى /1

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

 ؟ عللي سبب إلقاء جابر لنسخة الكتاب في النار  /2

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

 ؟ الكتاب في النار مع موقف جابر بن حيان عندما ألقىكيف تصرف الحاضرين  /3

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

 ؟ ورد بالنص جملة بها أسلوب ترجي. أذكريها  /4

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

 في العمود ) ب ( : بما يناسبهاب / صلي الكلمة في العمود) أ ( 

 الكلمة   ) أ ( معناها )  ب (
 الضارضد  /1 يذهب

 فطنتهمرادف  /2 الموت 
 يمكثضد  /3 النافع

 شغفمرادف  /4 ذكاؤه 
    حبٌّ شديد  

  المرحلة االبتدائية
 اختبار تجريبي للوحدة السابعة 

  الثانيالفصل الدراسي 
 ـه1441-1440للعام الدراسي 

 

 الصف الثالث
 الزمن ساعة
 عدد األسئلة 5

 اسم الطالبة .....................................................................................

 يتبع
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 ) التراكيب اللغوية ( الثاني : السؤال

 

      : التالي السابقاستخرجي من النص   /أ 

 كلمة مختومة
  لينةبألف 

 كلمة بها
 قطعهمزة 

 كلمة بها بالياءكلمة بها مد 
 حرف مضعف

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

 

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

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

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

 مما بين القوسين : اختاري اإلجابة الصحيحةب /  

 ( مؤنث – علم – نكرة )                                   الرازي /1

 جمع  (  -مفرد     -الحاضرين                              ) مثنى     /2

 أسلوب ترجي ( –استثناء  –لعل جيل اليوم يستفيدون منه       ) أسلوب تفضيل  /3

 فعل مضارع (  –فعل أمر  –اضي جابر عدد من الكتب           ) فعل م ألف /4

                          ج / ابدأ الجملة بعلم وأعيد كتابتها فيما يلي : 

 اخترع جابر بن حيان الورق المقاوم للنار ./1
......................................................................................................................... 

 من علماء الكيمياء أبو عبد هللا جابر بن حيان  /2
......................................................................................................................... 

                

        التعبير الكتابي ()  السؤال الثالث:

 لكلمات التي ال تغير معنى الفقرة وأعيدي كتابتها .ا يأحذفأ /  

 

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

 
 يتبع
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                  ب/  عبري بأسلوبك عن الصورة التي أمامك ؟ 

 
 

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

 

 

        : ) إمالء منظور ( بلي بخط النسخ أكتبي ما  السؤال الرابع:

 

 

 

 

 انتهت األسئلة ..  وفقكن هللا

 لكنانيمع تحيات المعلمة آمنة ا


