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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 

almanahj.com/sa 

 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
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1h9MgWgaVqc6Ca7wQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1EO268OMLxxrJutuw
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1M3uATdeQwEyTuchQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z0_ipLLAvjW0gYNcJA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z0YLB8P0FlC5kpjaeg
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1UJvZHdAdegUPcnzA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1N4cO2LPGg7BwKaLg
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1jIXFGZp3CY7pr1_g
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1KXfcNUaQL4MvlTng
https://t.me/joinchat/LFJ9Z0swjf35py0K71SGRQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1KEzOKxb7gG2GI5tg
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1NhgD8mK59_zTnAYQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1H4Ub2xMTvNfV__CQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1BmUZ_zOfIaTGQzVA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1BmUZ_zOfIaTGQzVA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1BmUZ_zOfIaTGQzVA


 

 
 
 
 

 

 

 -: قواساألة من بين يح  ح  الص   جابةإلاختاري ا -1

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 -:قم المناسب الر   ع  الية بوض  رتبي الجمل الت   -1

 ة .رأى قارورة مكسور 

  حمد ورفاقه إلى شاطئ البحر .أذهب 

 . فحملها , وألقاها في حاوية القمامة 

 

 

 

 

 

 

 

 31 يغني النص بجملة جديدة

 غير متقن متقن متقن متقن

 80اقل من  %90% الى اقل من 80من  %100% الى اقل من 90من  100%

 30 يعيد تنظيم جمل نص قصير

 غير متقن متقن متقن متقن

 80اقل من  %90% الى اقل من 80من  %100% الى اقل من 90من  100%

 هـ1438 /1437لعام الدراسي :   لثالثة( للفترة اثاني) الثاني الفصل ال  لثانيأسئلة االختبار التحريري ا

ل              ............. الن َظافَِة .َمر   -1 ر ( -) ع ام   ال ب ح 

 (   إن    - ) متى ظافة .          ين الن  ........ اإلسالم د  . -2

 (   تحت  -) فوقيف .   ص  .......... الر  اس .شي الن  م  يَ  -3

 (   إال    -   ) إناذب الك  .........اس جميعاً .احترم الن   -4

 
 

 المملكة العربية السعودية
 تعليم وزارة ال

 مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجبيل
 قسم الصفوف األولية

 ــيـــــــــــــــلـغت

 ........................الصف  .........................................المدرسة .......................................................اسم الطالبة 
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 :معناهااْلَكِلَمةُ بِ  صلي -3

                          

   

 

 

 
 

                                           
 
 
 
 
 

 . النََّص التَّالي مضبوًطا بالشَّْكلِ ي أَْكتُبُ -4

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 يكتشف داللة الكلمات الجديدة من خالل الترادف والتضاد

 غير متقن متقن متقن متقن

 80اقل من  %90% الى اقل من 80من  %100% الى اقل من 90من  100%

 30 ينسخ نصوصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثةاسطر مشكولة

 غير متقن متقن متقن متقن

 80اقل من  %90% الى اقل من 80من  %100% الى اقل من 90من  100%

 15 ( كلمة20_10يكتب نصوصاً قصيرة في حدود )

 غير متقن متقن متقن متقن

 80اقل من  %90% الى اقل من 80من  %100من  % الى اقل90من  100%

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

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

 

ٌل ن ب يلٌ ن  إ  إِ  يق  ع م   األ  ذ ى ع ن  الط ر 
الة   ز 

 وة قد  

 رة ب  ع   الث  م  

  ن  ب  ج  

ة  اعَ جَ شَ  مترِ ح  يَ    

 وفقك هللا
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