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الخنىع في ظزق الخدريس وأساليبه املحببت للعفلت مثل أسلىب اللصت ،والخمثيل ، واللعب  -1

 وغيره ، مع جفعيل الىسائل الخعليميت بشكل هادف 

 عزق املذاكزة السليمت البنتهالإرشاد وليت ألامز  -2

 الكلماث وجحليلها  الاسخعانت بالزسىم الخىضيحيت لخجسيد العملياث العلليت مثل جزكيب -3

 ، وإلظالت أمد الخعليم الاسخعانت بالخزائغ املفاهيميت لزبغ املفهىم الجديد باللديم   4

 مزاعاة أنماط املخعلماث عند الخدريس وظزح ألانشعت  -5

، وحسب املعايير التي جحخاج لدعم   حشخيص أسباب الضعف لدي كل ظالبت بدكت - 6

 ليدناسب العالج مع السبب

 ضعفهن نلاط عالج في العالباث كىة نلاط من الاسخفادة -7 

 العالباث وميىل  اهخماماث مزاعاة -8

 . للعالبت هام جانب والخعزيز الاحخىاء -9

 فترة لكل معايير من العالبت سخحلله ملا وجصىر  خعت وضع -11

 الخدرج في حعليم املعايير  -11

 الاسخعانت ببعض ألاساليب العالجيت مثل  -12

 (الخدريس الفزدي  - ياث الخدريس نجل -باث الخدريب )كخي

 

    اململكة العربية السعودية                                                                                                     

     وزارة التعليم                                                                      

     إلادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

                                                                              الشؤون التعليمية /  بنات                    

               رة إلاشراف التربوي                               إدا

 / لغتياملادة   

 الثالثالصف /                  

  

 إضاءات
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 كزاءة صحيحت **
ً

 يلزأ نًصا مشكىال

الخاء املفخىحت واملزبىظت  –*يكخب كلماث جحىي ظىاهز لغىيت درسها ) ال الشمسيت واللمزيت 

ملخىسعت والهاء ، الخنىين بأنىاعه ، املد بأنىاعه ، الهمزة املخىسعت ، واملد بأنىاعه، والهمزة ا

 ........(من الذاكزة اللزيبت أو البعيدة 

 * جزجب كلماث  لبناء جملت مفيدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعايير
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 كتب الكلمات التالٌة على مثال السطر األولأ/1س

 سٌارة ال –المعلم  – العلم  –األقارب  – لرمالا – التلفاز

 القمر الشمس

  

  

  

 

 بٌن نوع الالم ت وا  أدخل ) أل ( على الكلما/ 2س

  مصحف.........

  سالم .........

  حرٌر.........

  اهقش..........

 

 

 بأل الشمسٌة: ةتحت الكلمات المبدوء أقرأ الكلمات التالٌة واضع  خًطاً /3س

 األسرة  –الجار  –الصدٌقان  –المنزل  –الكتاب  –الطبٌب 

                                                اململكة العربية السعودية                                                         

     وزارة التعليم                                                                      

     إلادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

                                                                              الشؤون التعليمية /  بنات                    

               إدارة إلاشراف التربوي                               

 قسم الصفوف ألاولية 

 م الطالبة / ..................................................................اس

 / لغتياملادة                 

 الثالثالصف /                             

  اختبار / قبلي                             
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 لمة المنونة وضع خط تحت الكأقرأ الكلمات التالٌة مع / 4س

 جاء مهنٌد. -1
 كتبت فً صحٌفٍة كبٌرةٍ  -2
 أقامت المدرسة  حفاًل رائًعا.-3

 

 :أكتب الكلمات التالٌة فً الجدول حسب نوع التنوٌن/4س

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 

 فً الجمل اآلتٌة:(  إن) كد الجملة باستخدام أو/ 5س

 

 ........... الجد عطوف     الجد عطوف   -1

 

 .......... األَب رحٌم     رحٌم   األب   -2

 

 .......... الرأي جمٌل     الرأي جمٌل   -3
 

 منزًل  حازم   شجرة   صوًرا بآٌات   سالح  

 قلم   خالًدا دراجة  
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 حدد الكلمات المشددة بوضع دائرة علٌها:أ/ 5س

 محمد  -ٌكتب   -ٌ زٌن –ٌ سلم   –توضؤ  –كراسة  –سٌارة  

 

 أقرأ الجملة التالٌة موضحة نوع التاء/6س

 جلست األسرة بعد العشاء -1
 وبركاته السالم علٌكم ورحمة هللا -2
  على صدٌقتها عائشةهند  سلمت -3

 

 نوع التاء الكلمة

  

  

  

  

  

 

 رتب الكلمات التالٌة لتكون سؤاال مفًٌدا:أ/7س

 ؟النمر  –ماذا  –ٌأكل  -1
 

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

 ؟القلم  –من  –خذ أ -2
 
.......................................................................................... 

 المرٌض؟ –كٌف  –حال  -3
 

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

 ؟إلى  – لماذا – لمدرسة ا – نذهب -4
 

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

 العطلة ؟ –الصٌفٌة  – تذهب –فً  –أٌن  -5
 

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

 المنتزه ؟  –تذهب  –متى  –إلى  -6
 

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



6 
 

 أكمل كل كلمة بما ٌناسبها من التاء المربوطة والمفتوحة واعٌد كتابتها/8س

 

1-              .............   2-   ................ 
 

 

    3-   .................   4-  ............... 

 

 كل كلمة ثم أعٌد كتابتها صحٌحةأكتشف الخطأ فً /9س

  

 

 

 

 

 

 أحول المفرد إلى جمع فً الكلمات التالٌة:/11س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ ...فاحتضنـ ..مرٌضـ .

 ... بسعاد ..فرحـ .

 .……………….........………  المعلمه

...............................          معة 

  

 ...............................  بقطارة

 

 بٌتٌ 

 حدٌقة 

 طالبة
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 رسم دائرة حول الكلمة المختلفة من كل مجموعة:أ/11س

 

 

 

 

 

 

 اقرأ الكلمات ،واحدد نوع المد /12س

 تاب –زار   –سرٌر –طٌور   –سعٌد  –سمٌر  –نمور  –نبٌل  –رٌم 

 

 رج حروف المد من الكلمات التالٌة:استخ/13س

 (     ) جدٌدة    (     )     ٌصلً

 (   )  طائر    (     )    شراع  

 (   )  سعٌد    (   )              زهور 

 (   ) أعوام    (    )      سٌول

 

 أكمل الكلمات التالٌة بحرف المد المناسب:/14س

 ر..ٌد....  نظ.........ـف ع  نـ ........ ص

 

 رتب الكلمات لبناء جملة مفٌدة أ/15س

 -أثناء –ال  –الصالة  -أتكلم  -1

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

 - تبٌك -ال –سالم  -الجدران –على  -2

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

 ٌأكل   

 ٌنام    

 ٌدرس     

 

 بٌت 
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 : ) إمالء منظور ( كتب ما ٌملى علً أ/16س

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

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

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

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

 ) إمالء اختباري (

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

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

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

 

 /أقرأ بطالقة 17س

 . نصوص من المنهج الدراسً 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ورمستفاذالالمذالشؿدقةذوالؼؿروةذادلفارةذادلدتفدفةذ/ذتؽتبذكؾؿاتذحتويذزواهرذلغووةذ

ذبأنواسهذ.ذدذ،ذالتاءذادلربورةذوادلػتوحةذواهلاءذ،ذوالتـوونذبأنواسهذوادل

لونيذالؽؾؿاتذاليتذحتتويذسؾىذالمذقؿروةذبالؾونذاألزرق،ذوالؽؾؿاتذاليتذحتويذذ-ذ١

ذالمذمشدقةذبالؾونذاألصػر

   

   

 

ذ-يفذادلؽانذادلخصصذ:ذاقرئيذالؽؾؿاتذالتالقةذوضعقفاذذ– 2

 مدردة -ذرالبات - وجه – أمفات  - وردة – سقـهذ – بـت –دجادةذ

ذمـبه-

ذ

ذ

 

ذالعربقةذالدعودوةذادلؿؾؽة

ذموزارةذالتعؾق

ذفاإلدارةذالعامةذلؾتعؾقمذمبحافظةذالطائ

ذالشؤونذالتعؾقؿقة/ذبـات

ذالرتبويذإدارةذاإلذراف

 ذاألولقةقدمذالصػوفذ

ذ

ذادلادةذ/ذلغيت

ذالصفذ/ذالثالثذاالبتدائي

ذققاس/ذورقةذ

ذ

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

......... 

 ت
......... 

......... 

......... 

 ......... ــه
......... 

......... 

 ــة

 القصة التفاح القلم

 الطعام
 المكتبة اللٌل
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............................... 

 

 

     

     

     

 

١ 

 

ذالعربقةذالدعودوةذادلؿؾؽة

ذموزارةذالتعؾق

ذفاإلدارةذالعامةذلؾتعؾقمذمبحافظةذالطائ

ذالشؤونذالتعؾقؿقة/ذبـات

ذالرتبويذإدارةذاإلذراف

ذاألولقةقدمذالصػوفذ

 

ذ

ذادلادةذ/ذلغيت

ذالثالثذاالبتدائيذالصفذ/

ذققاس/ذورقةذ

ذ

  

 .   ...... .......... ....... املؼطع املؿدود  

 
 .   .......... ............... املؼطع املؿدود  

  
 ............ ......... .    .املؼطع املؿدود  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 

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

أكتب ادم الصورة ثم اكتب املؼطع املؿدود يف  – 2

املربع
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ذذ

ذاألذقاءذاليتذتتضؿنذمدذانظريذلؾصورةذواكتيبذ–1

 

  

 

 

 

 

 

 

ذالعربقةذالدعودوةذادلؿؾؽة

ذموزارةذالتعؾق

ذفاإلدارةذالعامةذلؾتعؾقمذمبحافظةذالطائ

ذالشؤونذالتعؾقؿقة/ذبـات

ذالرتبويذإدارةذاإلذراف

ذاألولقةقدمذالصػوفذ

 

ذ

ذادلادةذ/ذلغيت

ذالصفذ/ذالثالثذاالبتدائي

ذورقةذققاس

ذ

................................................................................................................................................................ ..............  
............................................................. 
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ٌك  َفَتَجمَعت الد   َراِب َتنق ر  ،َجاَجاتَصاَح الدِّ َوَهَجَمت َعلى الغ 

 َجَناحٌِه َوَقَدمٌِه .

 . صحيحة قراءة السابق املؼطع أقرأ -1

  :اجلدول يف املطؾوب حسب التالية الؽؾؿات أصـف -2

ٌك  جاجات  –الدِّ راب  –الد   الغ 

     ل أ  ☼  ل أ

  

  

 
 قدمٌه  –جناحٌه  –هجمت 

 ـــه ت 

  

  

 

 أحؾل اجلؿل إىل كؾؿات:       *

 ٌقرأ أبً الجرٌدة -1
    

 
 فراشه من   فواز نهض  -2

    

 

 :أحؾل الؽؾؿات إىل مؼارع        *

     َرَكلَ  

ب ور      اْلع 

 

 العربية السعودية املؿؾؽة

 موزارة التعؾي

 فاإلدارة العامة لؾتعؾيم مبحافظة الطائ

 الشؤون التعؾيؿية/ بـات

 الرتبوي إدارة اإلذراف

 األوليةقسم الصػوف 

 

 

 املادة / لغيت

 الصف / الثالث االبتدائي

 قياس/ ورقة 
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 ور (ظً) إمالء منأكتب ما ٌملى عل

 جدٌدة   ٌاسر لعبة   اشترى  -
 

 مفٌد   غذاء   الحلٌب   -
 

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

. 

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

 

 مفٌدة جملة لبناء الكلمات أرتب : 

 ورقٌة – صنعت – طٌارة – بٌدي
 

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

 

 

 المختلفة أشكالها فً الحروف أكتب : 

 

  

 

 

 

 

 العربية السعودية املؿؾؽة         

 موزارة التعؾي

 فاإلدارة العامة لؾتعؾيم مبحافظة الطائ

 الشؤون التعؾيؿية/ بـات

 الرتبوي إدارة اإلذراف

 األوليةقسم الصػوف 
 

 

 املادة / لغيت

 الصف / الثالث االبتدائي

 قياس/ ورقة 

 

 م   
 هـ  
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 ابتدائي الثالثاالختبار البعدي لؾؼراءة والؽتابة لؾصف 

ذتيبذالؽؾؿاتذذلتؽونذدؤااًلذ:رذ-1

 ذاألددذ؟ذ–ماذاذذ–وأكلذ

ذ.........................................................................................

 ذالؽتاب؟ذ–منذذ–اخذذ

ذ..........................................................................................

 ذ؟أخوكذذذذ–كقفذذ–حالذ

ذ..........................................................................................

ذ:أختارذأداةذاالدتػفامذادلـادبة-2

ذ(منذ–ماذذ–أونذ)ذذ..........ذنظفذالغرفة؟ -1

 (متىذ–ماذاذذ–أونذ)ذذ.........ذوعقشذالدؿك؟ -2

 (متىذ–أونذذ-منذ)ذ..........ذتذهبذإىلذادلدردة -3

ذ

ذبقينذنوعذالالمذيفذالؽؾؿاتذاآلتقةذذ-

ذالؼؾمذذ–اخلضارذذ–الذئبذذ–الدلوذذ–احلصانذذذ-الدحابذذذذذذذذ

ذكؾؿاتذتشتؿلذسؾىذالمذقؿريذكؾؿاتذتشتؿلذسؾىذالمذمشدقة

ذذ

ذذ

ذذ

      عربٌة السعودٌةلمملكة الا

 وزارة التعلٌم

 اإلدارة العامة للتعلٌم بالطائف  

 الشؤون التعلٌمٌة / بنات   

 إدارة اإلشراف التربوي     

 قسم الصفوف األولٌة       

 

 المادة / لغتً                       

 الثالثالصف / 
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ذأقرأذاجلؿؾةذالتالقةذموضحةذنوعذالتاء-4

 جؾدتذاألدرةذبعدذالعشاء*ذ

ذ.....................................................................ذذذذذذذذذذذذذ

 الدالمذسؾقؽمذورمحةذاهللذوبركاته*

.......................................................................ذذذذذذذذذذذذذذذ        

 مبؽرةمنذنومفاذقامتذهـدذ*

ذ...................................................................

ذ

ذفاذيفذالػراغذالتاءذادلربورةذوادلػتوحةذواكتبذأكؿلذكلذكؾؿةذمباذوـادبفاذمنذ-5

ذ

ذ................ذ-2ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.............ذذ-1

ذ

ذ...............ذ-4ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.................ذ-3ذذذذ

ذ

ذطأذيفذكلذكؾؿةذثمذأكررذكتابتفاذصحقحةأكتشفذاخلذ-6

ذذ

ذ

ذ

ذذذذ

ذ

 .     .…………..………………   صدٌقة

  ...............................    شجرت

 ............................... سألة    

 ...فاحتضنـ  مرٌضـ ...

 ...بسعاد  فرحـ ...
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ذرتيبذالؽؾؿاتذلبـاءذمجؾةذمػقدةذذ-7

ذدعقدذ–فـاءذذ–ادلدردةذذذ-دخلذذ

ذ.........................................................................

ذقبلذذ-تؼرأذ-الـومذذ-الؼصةذذ–أحالمذ

ذ.........................................................................

ذاإلدالمذذذ-الصالةذذذذ-سؿودذ

ذ......................................................................

ذ)ذإمالءذاختباريذ(ذاكتيبذماذميؾىذسؾقكذ:ذذ-8

ذ.........................................................................................

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

ذ.........................................................................................

ذ.........................................................................................

ذاقرئيذذ-9

ذنصوصذمنذادلـفجذالدرادي

ذ

 واهلل ولي التوفيق


