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 .) الفهم القرائي ( أجيبي عن المطلوب: التالي وأ/ اقرئي النص  السؤال األول :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ؟ ماذا يتمنى فواز/ 1

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

 كما جاء في حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم  ؟ الناس أخير وأفضلمن هم / 2

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

 

 في العمود ) ب ( : بما يناسبهاب / صلي الكلمة في العمود) أ ( 

 الكلمة   ) أ ( معناها )  ب (

 أقلعتضد / 1 العداوات

 مرادف تسود/ 2   أقبح

 أجملضد / 3 قريب

 المشاحناتمرادف / 4 تكثر وتعم 

  هبطت

  المرحلة االبتدائية

 ( ) الثالثلصف ا لغتيمادة ل الفترة األولىاختبار 
 

 الصف الثالث
 الزمن 

 عدد األسئلة 5

 اسم الطالبة .....................................................................................
 

 يتبع
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 ) التراكيب اللغوية ( السؤال الثاني :

 

      : التالي السابق/  استخرجي من النص أ 

بها تنوين  كلمة

 فتح

 كلمة بها

 همزة وصل

 كلمة بها بها مد الواوكلمة 

 ال القمرية

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

 مما بين القوسين : اختاري اإلجابة الصحيحةب / 

 ( استثناء –تفضيل  –تعجب  )    جلس المسافرين على المقاعد غير امرأة               / 1

 (   تعجب  - استفهام     -    ستثناءا)  ماذا يتمنى كل واحد منكم مع بداية العام الدراسي ؟      /2

 ( تعجب   – استثناء – مكان) ظرف            تقف نورة يمين السيارة                            / 3

 ( استثناء – استفهام – تعجب)                         ما أجمل حسن الخلق !                / 4

 ) التعبير الكتابي ( السؤال الثالث:

   أكملي الجملة التالية بما يناسبها .أ /  

 ب/  عبري 

  بأسلوبك عن الصورة التي أمامك ؟ ب / عبري 

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

 يتبع
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        أكتبي ما يملى عليك : ) إمالء منظور ( السؤال الرابع:

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 أكتبي ما يملى عليك : ) إمالء اختباري ( السؤال الخامس:

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

 

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

 

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

 

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

 

 انتهت األسئلة ..  وفقكن هللا

 املعلمة آمنة الكناين



              

 

للعام الدراسي  (   الدور)  اختبار نهائي مادة لغتي الجميلة للصف الثالث االبتدائي الفصل الدراسي األول

 هـ 1444/1445

 

 

 

 

 السؤال األول: أقرأ النص، ثم اجيب: 

 اختر اإلجابة الصحيحة:

ف  ُحْسُن  قَاَم َعادل عن َمقعدِه ِلتجلَس المْرأَةُ فيِه.  -1 ف   تََصرُّ  ُسوُء تََصرُّ

 بُِحزن   بِفََرح   اْستَْقبلَِت اأْلُْسَرةُ اْلَواِلَد: -2

 اْلكبِيَرة الصِغيَرة  َجَهَز عادٌل َحِقيبَتَهُ -3

ْحلَةِ  َجّهَزِت األْسرةُ َحقَائبَُهم اْستِْعَداًدا:  -4  لْلَمْدَرسةِ  للّرِ

 اْْلنتَِظارِ  اْلَمْنِزلِ  يْنتَِظُر الُمَسافِرون في َصالَِة   -5

ْحلَةِ  مْربوطةً  كِلمة تَْحوي تاءً  -6  َكانَتْ  الّرِ

الدرجة  الدرجة   س
 باألرقام 

 المدقق  المراجع المصحح الدرجة باألحرف  

      11 الفهم واالستيعاب 1

      12 التراكيب اللغوية  2

      5 التعبير الكتابي  3

      5 الخط  4

      7 االمالء االختباري  5

      40 المجموع النهائي

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 

 إدارة التعليم منطقة الرياض 

 122مدرسة االبتدائية 

 ......(الثالث ) الصف:       رقم الجلوس: ................       ....................................اسم الطالبة: 

  بِفََرحٍ، فَاستَْقبَلَتْهُ اْْلُْسَرةُ  ،َدخَل اْلَوالُد َحاِمالً في يَِدِه تَذَاِكَر الّسفَرِ 

عاِدالً، لِة إالّ حْ حقَائِبِهُم اْلكبيَِرةِ استِْعداًدا لِلرِّ  وأَْسَرَع اْلَجِميُع ِلتجِهيزِ 

ْحلَِة َوَصلَِت اْْلُْسَرةُ إِلَى ِقيبٍة يَدويٍّة َصِغيَرةٍ فى بِحَ تَ اكْ   وقَْبَل َمْوِعِد الّرِ

الْنتَِظاِر كغَْيِرِهْم ِمَن  اْلَمَطاِر، واْستَقَرَّ أْفَراُدَها َعلَى اْلَمقَاِعِد فِي َصالَِة ا

 اْلُمَسافِريَن َغْيَر اْمرأَةٍ َكانَْت تَْحِمُل ِطْفالً لَْم تَِجْد َمَكانًا تَْجِلُس فِيِه. 
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 َغْيرَ  َصِغيرة   َكلمة تحوي َمدًّا باليَاءْ -7

ْحلَةِ  كلمة تَْحوي )اْل( القََمِريةِ  -8  ريناْلُمَسافِ  الّرِ

 اْلَمَطارُ  السَّفَرُ  الشَّمسيةكلمة تَْحوي )اْل(  -9

 ِمنْ  إْل أداة اْستِثنَاء -10

 ِضيَافَة  ُمِضيف ُمْفَرُد )ُمِضيِفيَن(  -11

 

 السؤال الثاني: اختار اإلجابة الصحيحة: 

 َكِلَمةُ )َصبَاًحا( -1

 أداةُ استِثْنَاء  -ج َظرُف َمَكان   -ب ظرُف َزَمان  -أ

 َكِلَمةُ )التَّالِميذُ(  -2

 َجْمع   -ج ُمثَنَّى  -ب ُمْفَرد -أ

 ِضد )أَْكبَر(  -3

 أْصغَر -ج أَْقَصر -ب أَْجَمل -أ

 َمعنَى )َشاِهقَة(  -4

 ُمْنَخِفَضة  -ج ُمْرتَِفعَة -ب ُمْمتَدَّة  -أ

 ُمْفَردُ )َمعَاِلم( -5

 َمْعلَم -ج َعاِلم -ب َعلَم  -أ

 َجْمُع )َجبَل(  -6

 أَْجبَال -ج ُجبَْيل  -ب ِجبَال -أ

 َكِلَمةُ )تَقَُع(  -7

 فِْعل  أَْمر   -ج فِْعل  ُمِضاِرع  -ب فِعل  َماض   -أ

 َحـْمـَر....  -8

 ى -ج اء  -ب ا -أ

 قَـاِحـلَـ....  -9

 ـة -ج ت  -ب ـه -أ

 يَـَر...  -10

 و -ج ى  -ب ا -أ

 ُمـسـِلـمـ...  -11

 ـه -ج ـة -ب ت -أ

 االسـتـيـقـا....  -12

 ض -ج ظ -ب ذ  -أ
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َن ُجْمـلَةً، ثُـمَّ أَْكتُـبُـَهـا فِـي اْلفَـَراغِ:  السؤال الثالث: أَُرتِّـبُ   اْلَكِلَماِت أِلَُكّوِ

 إِلَى َصبَاًحا اْلَمْدَرَسةِ  ِللذََّهابِ  أَْستَيِقظُ 

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

 

 ؤال الرابع: أرسمها بخط النسخ  الس

 

 

 

 

 

 

 عليك:   ىما يملالسؤال الخامس: اكتب  

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : .. معلمة املادةانهتت الأس ئةل .... مع متنيايت لمك ابلتوفيق والنجاح ..
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