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 1صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 ورقة  قٌاس  مادة لغتً             
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 -:أرتب الجمل التالٌة لبناء نص مترابط 

   ،توجد فً أعماقه ثروات آخرى كاللؤلؤ والمرجان  -1

 .وكالهما ٌستثمر فً الزٌنة وصناعة الحلً -2

 ،فإلى جانب الثروة السمكٌة -3

  ،تنوًعاإن عالم األحٌاء البحرٌة هو األكثر  -4

 ى بالقٌمة الغذائٌة واألطٌب لحًما،واألغن -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحظات مل ثتقن أ ثقنت امليارات املراد ثقومييا هبذه امفرتة

    قصرية مبناء هص مرتابط يرثب مجاًل *

  امرابؼة:امفرتة امثامث          :  امصف      ..... .....: ........................الامس 

 ىـ365:   /    /    امتارخي                 واحمليعات امبحار/ امس اموحدة       (8)/رمق اموحدة    امثاينامفصل ادلرايس 
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 2صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 ورقة  قٌاس  مادة لغتً             

 
 

 

 

  :أرُسُم اْلكـَلـََمـاِت التَـّاِلية 

 

َر َصالَِحٍة للسباَحةِ  ٌْ  0أَْصَبَحْت َكثٌٌِر ِمْن َشواِطئ البِحاِر ُملَوَثًة َوَغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحظات مل ثتقن أ ثقنت امليارات املراد ثقومييا هبذه امفرتة

    ووسعيا وأ درىايرمس لكامت همموزة يف أ وميا *

  امرابؼة:امفرتة امثامث          :  امصف      ..... .....: ........................الامس 

 ىـ365:   /    /    امتارخي                 واحمليعات امبحار/ امس اموحدة       (8)/رمق اموحدة    امثاينامفصل ادلرايس 
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 3صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 ورقة  قٌاس  مادة لغتً             

 
 

  -:بطرٌقة أخرىأعٌدي كتابة الجملة 

 
 

  -:كتابة الجملة بطرٌقة أخرى أعٌد

 .البشرٌة بدًًٌل للعظام  ٌستخدمن المرجا/1
 

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

 .لتكون صالحة للشرب البحرمٌاة ُتحلى /2
 

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

 .السًلحفمن أطول الكائنات البحرٌة عمراً /3
 
     ................................................................................... 

  0 النفط ومشتقاتهمن ملوثات البحر /4

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

 0الذي ٌطٌب به الطعام  الملح من ثروات البحر/5

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

 

 

 

 

 املالحظات مل ثتقن أ ثقنت امليارات املراد ثقومييا هبذه امفرتة

    يؼيد ترثيب مفردات مجةل

  امرابؼة:امفرتة امثامث          :  امصف      ..... .....: ........................الامس 

 ىـ365:   /    /    امتارخي                 واحمليعات امبحار/ امس اموحدة       (8)/رمق اموحدة    امثاينامفصل ادلرايس 
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 4صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 ورقة  قٌاس  مادة لغتً             

 
 

 

 

 

 -:بجملة جدٌدة نصالأغنً 

 

و ............و ..................تعٌش فً البحار والمحٌطات كائنات حٌة كثٌرة من أهمها /1

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

 

 ......................................إن عالم األحٌاء البحرٌة هو األكثر تنوعا و / 2

 

 .............................. على األحٌاء البحرٌة منمن أضرار التلوث  القضاء / 3

 

 حماٌة البٌئة فً المملكة العربٌة السعودٌة ،على أن حرصت الرئاسة العامة لألرصاد و/ 4

 ........................................ تبقى بحارنا

 

 ..... ........................................النقل البحري من أعظم الفوائد فً الحٌاة /5

 

 

 

 

 

 

 املالحظات مل ثتقن أ ثقنت امليارات املراد ثقومييا هبذه امفرتة

    يغين هصًا جبمةل جديدة*

  امرابؼة:امفرتة امثامث          :  امصف      ..... .....: ........................الامس 

 ىـ365:   /    /    امتارخي                 واحمليعات امبحار/ امس اموحدة       (8)/رمق اموحدة    امثاينامفصل ادلرايس 

  امرابؼة:امفرتة امثامث          :  امصف      ..... .....: ........................الامس 

 ىـ365 :   /    /   امتارخي                 واحمليعات امبحار/ امس اموحدة       (8)/رمق اموحدة    امثاينامفصل ادلرايس 
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 5صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 ورقة  قٌاس  مادة لغتً             

 
 

 

 

 -(:إمًلء نسخ) أكتب التالً مضبوطاً بالشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحظات مل ثتقن أ ثقنت امليارات املراد ثقومييا هبذه امفرتة

ىل مخسة أ سعر قصريةينسخ هصوصا *     يف حدود جالث ا 

  امرابؼة:امفرتة امثامث          :  امصف      ..... .....: ........................الامس 

 ىـ365:   /    /    امتارخي                 واحمليعات امبحار/ امس اموحدة       (8)/رمق اموحدة    امثاينامفصل ادلرايس 

ُل اْلماُء وِْسبَتً عالِيتً ِمْه َوْسوِهِ ,لَْيَس لَهُ َرأٌس : حيَىاٌن بَْحزيٌّ َشفافٌ : قِْىديُل اْلبَْحزِ   .يَُشكِّ

 . َوهُىاَك اْلَكثيُز ِمْه الَْمخلىقاِث الغزيبَِت اْلَعجيبَتِ التَّي تّعيُش في اْلبِحاِر َوالُْمحيطاِث 

ِ  فَما أَْعظََم قُْدَرةَ   !أْبَدَع ُصْىَعهُ في َخْلقِِه  وما! َّللاَّ

ي َر فَهَدي . فَُسْبحاَن الذَّي َحلََق فََسىَّ  !َوالَّذي قَدَّ

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

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

.........................................................................................
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 6صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 ورقة  قٌاس  مادة لغتً             

 
 

 

 -(:إمًلء اختباري)ٌُْملى علً  أكتب ما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:تصوٌب الخطأ 

        

        

 

 

 

 املؼايري وامضوابط واحملددات ادلرجة امفرتةامليارات املراد ثقومييا هبذه 

لكمة من ( 52 -42)يكتب هصوصًا قصرية يف حدود*

 اذلاكرة امبؼيدة

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
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حيسب اخلعأ  بدرجة اكمةل ػىل 

 املكمة
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 7صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 ورقة  قٌاس  مادة لغتً             

 
 

 

 

 

ٌُْملى علً     -(:منظورإمًلء )أكتب ما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:تصوٌب الخطأ 

        

        

 املؼايري وامضوابط واحملددات ادلرجة امليارات املراد ثقومييا هبذه امفرتة

لكمة من اذلاكرة ( 52 -42)يكتب هصوصًا قصرية يف حدود*

 امبؼيدة
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حيسب اخلعأ  بدرجة اكمةل ػىل 

 املكمة

  امرابؼة:امفرتة امثامث          :  امصف      ..... .....: ........................الامس 

 ىـ365:   /    /    امتارخي                 واحمليعات امبحار/ امس اموحدة       (8)/رمق اموحدة    امثاينامفصل ادلرايس 
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 8صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 ورقة  قٌاس  مادة لغتً             

 
 

 

 

 

 

 

  -:أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة 

 0و أودع فٌه ثروات متنوعة ................ تفضل هللا على اإلنسان بأن سخر له    .1

 .دولة فً العالم منتجة للمٌاه المحًلة  ................تعد المملكة العربٌة السعودٌة الٌوم  .2

  ......................تبخر مٌاه البحار المالحة ٌسهم فً تكون   إن  .3

 ...........................حٌوان بحرُي ممٌز،له ثًلث  :ألخطبوط ا -4

 .............................مخلفات المصانع قد تكون مواد صلبة أو  -5    

 

 

 

 

 

 

 املالحظات ثتقنمل  أ ثقنت امليارات املراد ثقومييا هبذه امفرتة

    يمكل غبارات قصرية بلكامت من مكتس باثو حسب امس ياق

  امرابؼة:امفرتة امثامث          :  امصف      ..... .....: ........................الامس 

 ىـ365/    /    :   امتارخي                 واحمليعات امبحار/ امس اموحدة       (8)/رمق اموحدة    امثاينامفصل ادلرايس 
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 9صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 ورقة  قٌاس  مادة لغتً             

 
 

 

 

 

 

 

 (ثمَّ  -الفاء –الواو :  ) أربط بٌن كلمات الجمل التالٌة بحروف العطف

 

 ( ثُم  _ و)         .تغادر المكان....رأى خالد أسرة تترك مخمفاتها ممقاًة عمى الشاطيء  ـ 1

(و_ف)            .             الحيتان....تستخدم السفن العمالقة في صيد األسماك  ـ 2

(ف_  ثُم  .   ) ـــعمينا المحافظة عمى جمالها ورونقها...... ,شواطئ البحار ممك لمجميع ـ 3

 (و_  ثُم  )  .                    الغاز الطبيعي  ........من الثروات النفطية زيت الخام ـ 4

سبحان .... االتجاهات حيوان بحري عجيب, يتحرك سريًعا في كل  :سرطان البحر ـ 5
 (ف_ ُثم   )                                     .الخالق

  

         

 

 

 املالحظات مل ثتقن أ ثقنت امليارات املراد ثقومييا هبذه امفرتة

    (امفاء_ ثم _واامو )يربط بني املكامت وامجلل حبروف امؼعف*

  امرابؼة:امفرتة امثامث          :  امصف      ..... .....: ........................الامس 

 ىـ365:   /    /    امتارخي                 واحمليعات امبحار/ امس اموحدة       (8)/رمق اموحدة    امثاينامفصل ادلرايس 
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 11صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 ورقة  قٌاس  مادة لغتً             

 

 

 :مًلء اختٌاري نماذج إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

رغم وجود حاوٌات القمامة فً كل ، ٌرمً نفاٌاٍت فً البحررأى خالد ولداً  

 :فتعجب من ذلك قائًلً ، مكانٍ 

 !ما أقبح هذا المنظر ٌا أبً 

 مختلف فً أحجامه  وهو، هو حٌوان ٌشبه النجم فً شكله: نجم البحر

 .والطول والحجم، وله خمسة أذرع متشابهة الشكل ، وألوانه 

رغم وجود حاوٌات القمامة فً كل ، ٌرمً نفاٌاٍت فً البحررأى خالد ولداً  

 :فتعجب من ذلك قائًلً ، مكانٍ 

 !ما أقبح هذا المنظر ٌا أبً 
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 11صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 ورقة  قٌاس  مادة لغتً             

 
 

 

 

 

 -:اختاري عًلمة الترقٌم المناسبة 

 

المرجان حٌوان ٌكثرفً  البحر األحمر     فنرى منه األصفر واألحمر   -1
 .( /  ؛ )                                                   .               واألزرق

 
                                         ( ؟/   )!                                                هل ركبت البحر ٌوًما -2

 
                                                            ( ،/  : )  ! ما أجمل هذا المنظر ٌا أبً      تعجب أحمد من منظر البحر قائًلً  -3

        
 .تعٌش فً البحار والمحٌطات كائنات حٌة كثٌرة  -4

 (،/   :)                                      .والسًلحف األسماك   من أهمها   
 

 .  ( ! / )                                    ما أقبح هذا المنظر ٌا أبً             -5
 

 

 

 

 

 

  

 املالحظات مل ثتقن أ ثقنت ت املراد ثقومييا هبذه امفرتةامليارا

ػالمة _ املنقوظة امفاصةل_ امنقعتني) يرمس ػالمات امرتقمي *

 .يف مواضؼيا امصحيحة(امتؼجب
   

  امرابؼة:امفرتة امثامث          :  امصف      ..... .....: ........................الامس 

 ىـ365:   /    /    امتارخي                 واحمليعات امبحار/ امس اموحدة       (8)/رمق اموحدة    امثاينامفصل ادلرايس 
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 12صفحة  إشراف ومراجعة أ مشاعل الشبٌلً - إعداد فرٌق العمل معلمات الصف الثالث بجدة 
 

 ورقة  قٌاس  مادة لغتً             

 
 

 

 

 :ـ اكتب أحداث قصة قصٌرة مع مراعاة ترتٌب األحداث

 وأمواجه المتًلطمة ، ـ    

 ة خالد إلى الشاطئ فً نزهٍة بحرٌٍة،خرجت أسر -

 0وٌتأمل القوارب وهً تجري فً الماء مبتهجاً بما ٌراه   -

 قف خالٌد ٌتأمل البحر وجماله ،وو  -

 وٌشاهد األطفال الصغار وهم ٌلعبون وٌمرحون على الرمل ،  -

 
 

  

         

 

 

 

 

 

 

 املالحظات مل ثتقن أ ثقنت امليارات املراد ثقومييا هبذه امفرتة

    .يكتب أ حداث قصة قصرية مع مراػاة ترثيب ال حداث*

  امرابؼة:امفرتة امثامث          :  امصف      ..... .....: ........................الامس 

 ىـ365:   /    /    امتارخي                 واحمليعات امبحار/ امس اموحدة       (8)/رمق اموحدة    امثاينامفصل ادلرايس 
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