
 

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 األول  اضغط هنا                                   

 

                  https://www.almanahj.com/sa/3arabic1                   

* 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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 للعام ألاول  الذراس ي الفصل

 هـ1440/1441 الذارس ي
 

 

 :......................الصف  ...................................:..............................................................اسم الطالب

 

 السؤال ألاول: 
حخمعذ الاسسة لدشاهد بثا مباشسا ليوم عسفت فسألذ داهيت والدها قائلت ًا ابي كيف جىقل صوز الخلفاش ا

 . من مكان الى اخس الوالد جىقل عن طسيق الاقماز الصىاعيت ًا بىتي
داهيت وما ألاقماز الصىاعيت ًا أبي ؟ الوالد ألاقماز الصىاعيت هي أحسام جدوز  في الفضاء الخازجي حول 

 ألازض وقد صىعها إلاوسان ألداء مهماث كثيرٍة.
 :  أحيب أقسأ العبازة السابقت و 

 ..........                     .............................؟ ........... لدشاهد الخلفاش  في أي ًوم احخمعذ ألاسسة- -1
 .....................................................ما ألاقماز الصىاعيت ؟  .......... -2
 ......  ...................................ملاذا سميذ ألاقماز الصىاعيت بهرا الاسم؟ .......... -3
 ...............................................................من صىع ألاقماز الصىاعيت؟  -4
 .................. ملاذا صىع إلاوسان ألاقماز الصىاعيت ؟ -5

 

  : أخخاز إلاحابت الصحيحت مما بين القوسين فيما ًأحي  -ب 
 (  اسم اشازة –  فعل   – اسم فاعل    )                    )واسع(           كلمت  -1

 الساحخان ( – مباشسا – عسضا )                       (    بثا ) معنى  -2

 اسم موصول ( -معسفت –) هكسة                    (        كثيرةكلمت ) -3

مىع(         )  اسم املفعول من  -4 ًُ  ( مىع – مىع ً – ممىوع)

 (اسم اشازة -اسم فاعل –اسم مفعول )              (       الهاجف )املحمول  -5

 بمحاكاة املثال احرف مفسدة من الجملت دون أن ًخغير املعنى  -ج 
 اشترى فواش قصت  اشترى فواش قصت حميلت عن ألاماهت 

  قسز فواش شساء كخاب مفيد
  قسأ فواش قصت حميلت عن إلاًثاز 

  وقع زالزت حسحى في أزض املعسكت.
  ذهب الوالد مع فواش لصيازة حازهم املسيض

 

 اتدرج 5

 رجاتد5

 درجات 4

 الفهم واالستيعاب

 الرتاكيب اللغوية

 التعبري الكتايب
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 :لثالث السؤال ا
 أزسم الجملت بخطي الجميل زالر مساث 

 أطلقت املمكلة العربية السعودية قمرين صناعيين
................................................................................................................................................... 

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

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

 
ابع :   السؤال الس

 كلمت  12أكخب ما ًملى علي في السطوز الخاليت : 
 

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

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

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

 مع جمىياجىا لكم بالخوفيق والىجاح
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 اخلط

 اإلمالء االختباري


