
 

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 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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 وزارح انترثُخ وانتعهُم 
 إدارح تعهُم جدح 

  مكتت شرق 
 مدارس روضخ انسهُمبوُخ انىمىذجُخ            

 ..................                     انتبرَخ .................... انصف ........................................... اسم انطبنجخ 

 آمنة الكناني:                                                                                            أرجو لكن التوفيق المعلمة 

      

 انفهم انقرائٍ  
/  أ:انسؤال األول 

:   أجُجٍ عه األسئهخ انتبنُخ /ة

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

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

 

 

 

 

 : المعاير 
 ومضامين النص واألماكن باألشخاصجابة عن أسئلة تذكرية تتعلق إلا

تحديد معاني الكلمات وأضدادها ومرادفاتها 
 الواردة في النص واألحداث العالقاتربط بين 
 ن والقيم الواردة في النص والمضامين األفكاراستنتاج 

 والقيم واألحداثإبداء الرأي في السلوكيات 
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:  اختبرٌ اإلجبثخ انصحُحخ فُمب َهٍ : انسؤال انثبوٍ 

( اإلحسبن – انضرر – انىفع                            )  األذيمرادف كهمخ / 1

 ( ذهت –  رجع – جبء)                                      عبدمب ضد / 2

 ( أمر – مضبرع –مبضٍ  )مب وىع انفعم فٍ كهمخ َجمع                / 3

 ( مرمً –   ارمٍ  - ََْرِمٍ    )                اسم مكبن مه انفعم رمً / 4

 

:  أعُدٌ رثط األحداث كمب وردد ثبنىص : انسؤال انثبنج 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 :اختاري اإلجابة الصحيحة : السؤال الرابع 
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 :السؤال الخامس 

  عه مبذا تدور أحداث انقصخ ؟/ 1
................................................................................................................................................ 

 أذكري القيمة اإليجابية بالنص ؟ / 2
............................................................................................................................................. 

 ما رأيك بتصرف أحمد في هذه القصة ؟ / 3
............................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 الفهم القرائي  
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