


االختبار النهائي لمادة لغتي- الصف الثالث االبتدائيالمملكة العربية السعودية
الفصل الدراسي األول

الزمن
40ساعتان

1444هـ
إدارة تعليم

مدرسة

الفصل / .............................................................االسم / ...............................................................................

اِلَيَة: اْلَفْهُم واالْسِتيَعاُب : أَْقَرُأ اْلِفْقَرَة التَّ

اِبَقِة َما َيِلي: ُة: أ- أَْسَتْخِرُج ِمَن اْلِفْقَرةِ السَّ َغِويَّ َراِكيُب اللُّ التَّ

اِلَيِة: ُأِجيُب َعِن اأْلَْسِئَلِة التَّ

ا َبْيَن اْلَقْوَسْيِن: ِحيَحَة ِممَّ َجاَبَة الصَّ أَْخَتاُر اْلِ

أَِصُل اْلَعُموَد ) أ ( ِبَما ُيَناِسُبُه ِمَن اْلَعُموِد ) ب ( :

اِبَقِة ؟ ُث ِفي اْلِفْقَرةِ السَّ 1- َمِن اْلُمَتَحدِّ

َياُض ِبَهَذا ااْلْسِم؟ َيِت الرِّ 214- ِلَماَذا ُسمِّ
ِة؟ ُعوِديَّ ِة السُّ 3- َما َعاِصَمُة اْلَمْمَلَكِة اْلَعَرِبيَّ

َياِض ِة ِفي الرِّ اِريِخيَّ َجَبُل أَِبي َغاِرٍبِمَن اْلَمَعاِلِم التَّ

ِحْصُن اْلَمْصَمِكَحطَّ اْلَمِلُك َعْبُداْلَعِزيِز ِرَحاَلُه َلْيَلَة َفْتِح الّرياِض ِفي

1

2

أ

ب

ب

َها َكاَنْت ِرَياًضا َخْضَراَء َكِثيَرُة اْلِبَساِتيِن واْلَحَداِئِق َياُض ِبَهَذا ااْلْسِم؛ أِلَنَّ َيِت الرِّ مِّ َقاَل اْلَواِلُد: ُسُ
ِتي َتْنَتِشُر ِفي ُكلِّ َياُض ِرَياًضا َخْضَراَء ِبَحَداِئِقَها الَّ ْحَراِء اْلَقاِحَلِة، َوَما َزاَلِت الرِّ اِء، َوسَط الصَّ اْلَغنَّ

ِة، َوأَْكَبُر ُمُدِنَها. ُعوِديَّ ِة السُّ َياُض َعاِصَمُة َمْمَلَكِتَنا اْلَغاِلَية اْلَمْمَلَكِة اْلَعَرَبيَّ َمَكاٍن، َوالرِّ

َياض ( اِئف  - َجاَزان  - الرِّ ) الطَّ
) َواِسـَعٌة  - َقِليَلـٌة - َضْخـَمٌة (

ِة ِهَي..................  ُعوِديَّ ِة السُّ 1-أَْكَبُر ُمُدِن اْلَمْمَلَكِة اْلَعَرِبيَّ

2-ِضدُّ َكِلَمِة » َكِثيَرُة «.................................... 

بأ

ةَتْنِويَن َفْتٍح َمدَّ َياٍءَتاًء َمْرُبوَطًةال َشْمِسيَّ

884a884a@سلسلة المناهج الذكية في تبسيط لغتي



َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة: اِلَيِة؛ أِلَُكوِّ ُب اْلَكِلَماِت التَّ : أ- ُأَرتِّ ْعِبيُر اْلِكَتاِبيُّ التَّ

ْمـالُء : أَْكُتُب َما ُيْمَلى َعَليَّ : اْلِ

ْسِخ: اِلَيَة ِبَخطِّ النَّ اْلَخطُّ : أَْكُتُب اْلُجْمَلَة التَّ

ِاْنَتَهِت األْسِئَلُة

3

4

5

اِئَرةِ         ِإَلى            َعاِدٌل          ِبُهُدوٍء          َصَعَد          الطَّ

ى        َعُروَس          أَْبَها                  اْلَجَبِل          َمِديَنُة            ُتَسمَّ

884a884a@سلسلة المناهج الذكية في تبسيط لغتي

ِإنَّ ِخَياَرُكْم أََحاِسُنُكْم أَْخاَلًقا.

7

7

4

اِلَيَة َحَسَب اْلَمْطُلوِب : ُأْكِمُل اْلُجَمَل التَّ

8

ب

) َظْرُف َزَماٍن (

)َكِلَمة َمْخُتوَمة ِبَأِلٍف َعَلى ُصورةِ اْلَياِء(

) أََداُة اْسِتْثَناِء (

) ِفْعٌل َماٍض(

َحاِق ِباْلَمْدَرَسةِ .........................  1-أَْسَتْيِقُظ ِللِّ

ِقيَن ِفي َمْدَرَسِتي.  3-َقاَل أَْحَمُد: ............ أَْن أَُكوَن ِمَن اْلُمَتَفوِّ

2-َجَلَس اْلُمَساِفُروَن َعَلى اْلَمَقاِعدِ ..............  ِاْمَرأًَة.

ْحَلِة................. اأْلُْسَرُة ِإَلى اْلَمَطاِر. 4-َوَقْبَل َمْوِعِد الرِّ



االختبار النهائي لمادة لغتي- الصف الثالث االبتدائيالمملكة العربية السعودية
الفصل الدراسي األول

الزمن
40ساعتان

1444هـ
إدارة تعليم

مدرسة

الفصل / .............................................................االسم / ...............................................................................

اِلَيَة: اْلَفْهُم واالْسِتيَعاُب : أَْقَرُأ اْلِفْقَرَة التَّ

اِبَقِة َما َيِلي: ُة: أ- أَْسَتْخِرُج ِمَن اْلِفْقَرةِ السَّ َغِويَّ َراِكيُب اللُّ التَّ

اِلَيِة: ُأِجيُب َعِن اأْلَْسِئَلِة التَّ

ا َبْيَن اْلَقْوَسْيِن: ِحيَحَة ِممَّ َجاَبَة الصَّ أَْخَتاُر اْلِ

أَِصُل اْلَعُموَد ) أ ( ِبَما ُيَناِسُبُه ِمَن اْلَعُموِد ) ب ( :

اِبَقِة ؟ ُث ِفي اْلِفْقَرةِ السَّ 1- َمِن اْلُمَتَحدِّ
اِبَقِة ُهو اْلَواِلُد ُث ِفي اْلِفْقَرةِ السَّ اْلُمَتَحدِّ

َياُض ِة ِهي الرِّ ُعوِديَّ ِة السُّ َعاِصَمُة اْلَمْمَلَكِة اْلَعَرِبيَّ

ْحَراء/    ِرَياًضا َياُض/ الصَّ الرِّ
ة ُعوِديَّ السُّ

َكِثيَرٌة/ اْلَقاِحَلة/اْلممَلكة/
ة ُعوِديَّ اْلعربية / السُّ

ة ُعوِديَّ َكِثيَرٌة/الَبَساِتين / السُّ

اِء ........ َها َكاَنْت ِرَياًضا َخْضَراء َكِثيَرة اْلَبَساِتيِن واْلَحَداِئِق اْلَغنَّ َياُض ِبَهَذا ااْلْسِم؛ أِلَنَّ َيِت الرِّ ُسمِّ
َياُض ِبَهَذا ااْلْسِم؟ َيِت الرِّ 214- ِلَماَذا ُسمِّ

ِة؟ ُعوِديَّ ِة السُّ 3- َما َعاِصَمُة اْلَمْمَلَكِة اْلَعَرِبيَّ

َياِض ِة ِفي الرِّ اِريِخيَّ َجَبُل أَِبي َغاِرٍبِمَن اْلَمَعاِلِم التَّ

ِحْصُن اْلَمْصَمِكَحطَّ اْلَمِلُك َعْبُداْلَعِزيِز ِرَحاَلُه َلْيَلَة َفْتِح الّرياِض ِفي
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َها َكاَنْت ِرَياًضا َخْضَراَء َكِثيَرُة اْلِبَساِتيِن واْلَحَداِئِق َياُض ِبَهَذا ااْلْسِم؛ أِلَنَّ َيِت الرِّ مِّ َقاَل اْلَواِلُد: ُسُ
ِتي َتْنَتِشُر ِفي ُكلِّ َياُض ِرَياًضا َخْضَراَء ِبَحَداِئِقَها الَّ ْحَراِء اْلَقاِحَلِة، َوَما َزاَلِت الرِّ اِء، َوسَط الصَّ اْلَغنَّ

ِة، َوأَْكَبُر ُمُدِنَها. ُعوِديَّ ِة السُّ َياُض َعاِصَمُة َمْمَلَكِتَنا اْلَغاِلَية اْلَمْمَلَكِة اْلَعَرَبيَّ َمَكاٍن، َوالرِّ

َياض ( اِئف  - َجاَزان  - الرِّ ) الطَّ
) َواِسـَعٌة  - َقِليَلـٌة - َضْخـَمٌة (

ِة ِهَي..................  ُعوِديَّ ِة السُّ 1-أَْكَبُر ُمُدِن اْلَمْمَلَكِة اْلَعَرِبيَّ

2-ِضدُّ َكِلَمِة » َكِثيَرٌة «.................................... 

بأ

ةَتْنِويَن َفْتٍح َمدَّ َياٍءَتاًء َمْرُبوَطًةال َشْمِسيَّ

884a884a@سلسلة المناهج الذكية في تبسيط لغتي
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َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة: اِلَيِة؛ أِلَُكوِّ ُب اْلَكِلَماِت التَّ : أ- ُأَرتِّ ْعِبيُر اْلِكَتاِبيُّ التَّ

ْمـالُء : أَْكُتُب َما ُيْمَلى َعَليَّ : اْلِ

ْسِخ: اِلَيَة ِبَخطِّ النَّ اْلَخطُّ : أَْكُتُب اْلُجْمَلَة التَّ

ِاْنَتَهِت األْسِئَلُة

3

4

5

اِئَرةِ         ِإَلى            َعاِدٌل          ِبُهُدوٍء          َصَعَد          الطَّ

ى        َعُروَس          أَْبَها                  اْلَجَبِل          َمِديَنُة            ُتَسمَّ
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ِإنَّ ِخَياَرُكْم أََحاِسُنُكْم أَْخاَلًقا.
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اِلَيَة َحَسَب اْلَمْطُلوِب : ُأْكِمُل اْلُجَمَل التَّ

8
8

ب

) َظْرُف َزَماٍن (

)َكِلَمة َمْخُتوَمة ِبَأِلٍف َعَلى ُصورةِ اْلَياِء(

) أََداُة اْسِتْثَناِء (

) ِفْعٌل َماٍض(

َحاِق ِباْلَمْدَرَسةِ .........................  1-أَْسَتْيِقُظ ِللِّ

ِقيَن ِفي َمْدَرَسِتي.  3-َقاَل أَْحَمُد: ............ أَْن أَُكوَن ِمَن اْلُمَتَفوِّ

2-َجَلَس اْلُمَساِفُروَن َعَلى اْلَمَقاِعدِ ..............  ِاْمَرأًَة.

ْحَلِة................. اأْلُْسَرُة ِإَلى اْلَمَطاِر. 4-َوَقْبَل َمْوِعِد الرِّ

َصَباًحا
ِإالَّ

َوَصَلِت
أََتَمنَّى

اِئَرةِ ِبُهُدوٍء . َصَعَد َعاِدٌل ِإَلى الطَّ

ى َعُروَس اْلَجَبِل. َمِديَنُة أَْبَها ُتَسمَّ

ِة َبْيِني َوَبْيَن ُزَماَلِئي؛ ِلُتْصِبَح اْلَمْدَرَسُة َعاِمَرًة ِباْلُحبِّ ى أَْن َتُسوَد َرْوُح اْلَمَحبَّ اٌز: أََتَمنَّ َقاَل َفوَّ

َعاُوِن.  َوالتَّ

ر الدرجة بناء على كتابة الحروف بشكل صحيح، جمال الخط، التنسيق ُتقدَّ

ر الدرجة بناء على كتابة الكلمات بطريقة صحيحة. ُتقدَّ
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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  
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 : .. معلمة املادةانهتت الأس ئةل .... مع متنيايت لمك ابلتوفيق والنجاح ..
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