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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 
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 اململكة العربية السعودية   

 وزارة التعلمي      

            الإدارة العامة للإرشاف الرتبوي

  

  

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 اسم البرنامج

 (اغة أسئلة حسن يص)
 

 زمن التنفيذ الفصل الدراسي الثاني

 هـ 5/7/1439هـ  إلى 1439 /25/6من  

 لمادة لغتي

 ئيالصف الثالث االبتدا معلمات

 بدرية عبدهللا علي الزهراني

 بدور عطية أحمد الزهراني

 

المشرفة التربوية:                                                                                                        المدرسة:قائدة   

 أ/ فوزية الغامدي                                                                                                       هيفاء ترمسانيأ/ 
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 اململكة العربية السعودية   

 وزارة التعلمي      

            الإدارة العامة للإرشاف الرتبوي

 

 ه 1440/  1439للعام  الثالثمنوذج جترييب لأس ئةل حسن الفرتة الثالثة الصف 
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 اململكة العربية السعودية   

 وزارة التعلمي      

            الإدارة العامة للإرشاف الرتبوي

 

ِغيرُ )  (األَْرنَُب الصَّ

 ْينَاهُ عَ  ،اِْسُمهُ أرنوب الُمَشاِغبُ ، َويَْلعَُب بِالغَابَةِ  يُْلُهو ،لَِطيف  َوَظِريف   َصِغير   األَيَّاِم َكاَن أَْرنَب   َحدِ أفِي 

 ،ْن بَِعيد  األرنوب َصْوتًا َوأَنِينًا َحِزينًا مِ  عَ مِ َويَْمَرُح ِبَجانِِب النَّْهِر.. سَ  ،يَأُْكُل الَجَزرَ  ،أَْبيَضُ ه ُ َوفَْروُ  ،َكبِيَرتَانِ 

  َ تَْرتَِعُش ِمْن  ِدِه التييَ ِمن َ  ةُ الَجَزرَ  تَسقَطَ  ،َوُهنَاَك يَتَفَقَُّد الَمَكانَ  فَبََدأَ يَْنُظُر ُهنَا، الصَّْوتِ  َمْصَدرَ بُْرَهةً ِليَْعِرَف  َوقًفَ فَت

 الَهلَعِ.....

كُ  ،تَتََساَرُع َخْوفًاُت قَْلبِِه َدقَانوب الُمَشاِغُب وَ راِْلتَفََت األ  ، أَْكثَرَ ُف فََزاَد الَخوْ ، إِذَا بِعُْشب  أَْخَضَر يَتََحرَّ

 َ ُر َويَْسأَُل: َهْل أَنَا فِي ُحْلم  أَْم ِفي يَْقَظة  َوقًَف حِذراً فَت كُ ؟َهْل يُْمِكُن ِللعُْشِب أَْن يَتََكلَّمَ  ؟يُفَك ِ  !. بََدأَ األرنوب يَتََحرَّ

 لَِكنَّ ُسْرَعاَن َما ذََهبَ  ،خفوقًا ْزَداَد الصَّْوُت ُوُضوًحا َوالقَْلبُ ا ْقتَِربَ اَوُكلََّما ، ْحَو العُْشبِ نَ ة ًُخْطوَ  ةً َخطو 

ْوُت الَحِزيُن َما َكاَن إَِّلَّ ِلعْصفُور  ، الَخْوُف َوالَحْيَرةُ    .يَْرتَِعُش َرْعبًا ِويْبِكي ُحْزنًا ،َصِغير  َجِميل   فَالصَّ

 أختاُر اإلجابة الصحيحة بتظليل الرمز الذي يسبقها:     

 

 : مرادف كلمة )بُرهة (-1   

 

  

 

 : حال األرنب عندما سمع الصوت....-2

 

 

 

 :  كان يلهو ويلعب في : -3

  

 

 

 : تتشابه الحيوانات مع اإلنسان في: -4

 

   

 

 

 عبارة دالة على:)بدأ األرنوب يتحرك َخطوة خطوة نحو العشب( : -5

 

 

 ساعة واحدة د يوم كامل ج جزء من الوقت ب كل الوقت أ

 جائعآ د حزينآ ج خائفآ ب فرحآ أ

 الحظيرة د الغابة ج المنزل ب الحديقة أ

 المسكن د العقل ج الشكل ب الشعور  أ

 المكر د الخوف ج الفضول ب الحذر أ
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 اململكة العربية السعودية   

 وزارة التعلمي      

            الإدارة العامة للإرشاف الرتبوي
 

 أختاُر اإلجابة الصحيحة بتظليل الرمز الذي يسبقها :                  

 

 _: تدور فكرة النص حول:6

 

 

 _: السيارة من المواصالت الحديثة تسير في ........7

 

  

 

 عنوانين مناسبين للنص السابق:_ أقترح 8

 

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

 

 _ ما رأيك في تصرف والد عمر تجاه الرجل المسن؟9

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

 

 _ أكتب ما يملى علي:10

      

 

 توقير الكبير د الرحمة بالصغير ج عقوق الوالدين ب إكرام الضيف أ

 النهر د الجو ج البر ب البحر أ
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