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يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات  ل ماك

يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية : ,ومذكرات  

 القناة الرسمية لموقع المناهج السعودية 
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 قناتنا على التلجرام: المناهج السعودية

: اسم الصف المطلوبلإلنضمام يكفي الضغط على   

 الصف األول 

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي 

https://almanahj.com/sa/
https://t.me/sacourse
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 االسم ..................................... المدرسة ...........................  الصف ................
 

 السؤال األول : 

 :  ضعي دائرة حول الكلمة المختلفة في كل مجموعة  -أ 

 (تَِحيَة   –أَْسماءُ  -  َعْلبُة    -  َشَجرة  )     -

 (لَهُ  –ِمْنهُ  -  وَمات ُرسُ   -  َعْنهُ )  -

 (أْسماء   –َشْيماُء  -   َعائَشةُ   -   َوفَاءُ )    -

 

الَكِلَمةَ  يِصل -ب 
 : حِ بَِمعناها الصَّحي

 
 

 

 
 

 ؟النََّص التَّالي مضبوًطا بالشَّْكِل  يأَْكتُبُ -ج 

 

 

 

 

 

 

يكتب كلمات تحوي /  12
 ظواهر لغوية درسها

 غير متقن للمعيار متقن للمعيار

100

% 

% إلى أقل من 90من 

100% 

% إلى أقل من 80من 

90% 

 %80أقل من 

    

يكتشف داللة الكلمات /  6
الجديدة من خالل الترادف 

  والتضاد

 غير متقن للمعيار متقن للمعيار

 %80أقل من  %90% إلى أقل من 80من  %100% إلى أقل من 90من  100%

    

ينسخ نصوصا  /11 
قصيرة في حدود سطرين 
   إلى ثالثة أسطر مشكولة

 غير متقن للمعيار متقن للمعيار

 %80أقل من  %90% إلى أقل من 80من  %100% إلى أقل من 90من  100%

    

ُح ي   ْحز   ت ز 

 

ّركُ  ي ثْبُتُ   ي ت ح 

 هـ1438 /1437لعام الدراسي :  الثالثة للفترة  ل الدراسي الثانيالفص  التحريريأسئلة االختبار 

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

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

 

 . ِليَْلعَبُوا بِاْلُكَرِة َرَمى َخاِلد  اْلُكَرةَ  اْجتََمَع األَْوالَدُ 

ة    قُْدو 

 

ة    ِمث ال   ِعْبر 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجبيل
 قسم الصفوف األولية

almanahj.com/sa



 

 السؤال الثاني : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍل ُمِفيد ة: -ب        اِت التَّاِلية ِلتُكون ُجم  تّبِي اْلك ِلم   ر 

 

 

 فَْخًرا .  –أَبِي  –َوَزَداني  –فِْعُل  – بِهِ  –أَْعَجبني  •

• ................................................................................................................................................................... 

 

 ُمتََوِعًدا .  –الَمْنِزُل   - َغاِضبًا  -  َخَرجَ  -َصاِحُب  •

• .................................................................................................................................. 

 

 نَْحتَِرَمُهم .  –أَْن  -  نُِوقَِرُهْم  و -َحِق  - علْينَا  – الِكبارِ  –َمْن  •

• ..................................................................................................................................... 

 

 . .التلِوينِ  – بََدأ -  فِي  - التَّالِميذُ  •

• .................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 تمت األسئلة 

 صغيرتي بالتوفيق والنجاح مع تمنياتي لك يا
 

 
 

يكتب نصوًصا قصيرة /  15

 ( كلمة20-10في حدود)

 غير متقن للمعيار للمعيار متقن

 %80أقل من  %90% إلى أقل من 80من  %100% إلى أقل من 90من  100%

    

يرتب كلمات  /  20
 لبناء جملة مفيدة.

 غير متقن للمعيار متقن للمعيار

 %80أقل من  %90% إلى أقل من 80من  %100إلى أقل من  %90من  100%
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