
 

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                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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اختبار حتصيلي للوحدة  الصفوف األولية
للفصل الدراسي   سة اخلام

 الثاين

 درجة االختبار  املادة : لغيت

 الزمن:........................... االبتدائيالصف الثالث  
 

 هـ1441التاريخ:..... / ...../ .............................................اسم الطالب/ـة:  
 

   :ِاقْ َرْأ ُثَّ أِجبْ : األّولُ الّسؤاُل  •

َعاِء، فَإّّنِ أْرُجو أال َيَِْتَ اْلَمَساُء } َحَّتَّ يُ َفّرَِج فَ َقاَل أبو بكٍر_ َرِضَي هللا عنُه_: ِاْصِِبُوا َوَتَضرَُّعوا إىل هللِا ِِبلدُّ
ْمِس َجاَء اخَلَِبُ ِِبنَّ قَاِفَلَة ِِجَا هللا عنه_ َقْد أتْت ِمَن ٍل ِلُعْثَماَن ِبِن َعفَّاَن_رضي هللاُ َعْنُكْم. َوِعْنَد َمْغِرِب الشَّ

اِم مُ   { َوزَيْ ًتا َوَدِقيًقا  ْمًناسَ  َحمَّ لًة الشَّ
اأْكِمِل النَِّقاَط اآلتيَة ِبَا يُ َناِسبُ َها مِ  .1        :َبْْيَ الَقْوَسْي   مَّ

 ُموا{ َتَكلَّ  –َذَهَبْت  – َمَشْت  – َِجَل  –األْدِعية   –  } تَقرَّبُوا   
 ... ...معىن كلمة )تضرَُّعوا( ................ .ب  ُمفرُد كلمِة )ِِجَال( .......................  .أ

 ضدُّ كلمة )أتْت( .........................  .ث  َِجُْع كلمة )الدُّعاء( .......................  .ت 
 النَِّقاَط اآلتيَة ب َما يُ َناِسبُ َها ِمَن الِفْقَرِة:أْك ِمِل  .2

 النَّاَس بـ................ إىل هللِا بــ.............. . اخلليفة أبو بكر   حَ َنصَ  . أ
َلًة َسـْمًنا و ........... و ................ . ب  َكاَنِت قَاِفَلُة .............. ُُمَمَّ
 عْنَد ............. الشَّْمِس. ِجـَماٍل لـ............َجاء َخََب ِِبنَّ قَافلَة  . ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السؤال الثانـي: •

ا َبْْيَ اِاْخََتِ اإلجابََة   .1 :الصَّحيحَة ِم مَّ    لَقْوَسْْيِ
 كلمة أَصاب .........   )أَصاَب النَّاَس َجَفاف(  .أ

  ألمحلنَّه عنَك( أسلوب.................. )وهللاِ  .ب 

 )اشرتيــ.... (  احلرف األخري ِبَكلمةِ  .ت 

 اسُم املكان من الفعل)تـُْنِبُت( ................  .ث 
2.  :  أْكِمْل بِ َما ُهَو َمْطُلوب َبْْيَ الَقْوَسْْيِ

 .......... َيْطُرُق الـَْباَب؟   .أ

 َما ِعْندَُكم؟       قَاَل ُعمرُ  .ب 
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 الَتاكيب اللغوية 

 حرف( –فعل  –)اسم  ▪

 تعجُّب( –قسم  –)استفهام  ▪

 (ـــــت  – ــــه – ـة ) ▪

َتة( –َمَناِبت  –)َمنـَْبت  ▪  نـَبـْ

 الفهم واالستيعاب 

 (أداة استفهام) ▪

 ترقيم()عالمة  ▪
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   ِبَشْكٍل َصِحيح:  : أِعْد تَ ْرتِيَب ال ُجَمَل اآلتيةَ السؤال الثالث •

  

 الََبَْد.  رأى ََنًسا يـَُقاُسونَ فَ 
 ِمنهم ورَاَح يـََتأمَُّلهم.  اِْقرَتَبَ 

 وخاِدُمُه لَْياًل.  خرَُج ُعمرُ 
 لـَمْرأُة: حلَّ عليَنا اللْيُل وَهاَجـَمـَنا الَبُد. قَاَلِت ا

 :َما ِعْندَُكْم؟ قَاَل ُعمرُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؤاُل الرَّاِبُع :  ▪                            :  اُْرُسْم ِبَ  طِّ  َك الْ َجِميلِ السُّ

          

 إنِّ ي ُأْشِهُد هللَا أّّنِ َجَعْلُت َما َجاَءْت ِبِه الَقاِفلُة َصَدَقةً ف
 

 

 

يلٍ   لْيكَ َما ُُيَْلى عَ  اُْكُتبْ   ُس :اخلامالسؤاُل   ▪                    :      ِبَطِّ ِجَِ

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

 

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

 

  رإه ب  دي  إ  م الـهن   ي 

1. ............................................. 

2. ............................................. 

3. ............................................. 

4. ............................................. 

5. ............................................. 

 التَّع ِبي 
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 ال خط 

 اإلمالء 

 تمنياتنا بالتوفيق انتهِت األسئلة؛


