ورقة قٌاس مادة لغتً

الامس .................................. :

امطف / 0 :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / / :
140هـ

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.........................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.................
...................

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

.

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

املهارات املراد ثقوميها هبذه امفرتة
 - 11تكتب هطوضا قطرية يف حدود ( ) 02 – 02لكمة من اذلاكرة امبعيدة*

أثقنت مل ثتقن

املالحظات

ورقة قٌاس مادة لغتً

الامس .................................. :

امطف /........... :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / / :
140هـ
أعٌد ترتٌب مفردات جملة :
-1

جدة هً المنتجع السٌاحً األول فً المملكة .
............................................................................

-2

مدٌنة الدمام من أهم مدن المملكة فً مجال الصناعة النفطٌة .
..........................................................................

من المناطق المحمٌة فً المملكة جزٌرة فرسان.
-3

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

مدٌنة جازان تشتهر ببٌئة طبٌعٌة متنوعة .

-4

-5

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

الرٌاض عاصمة المملكة العربٌة السعودٌة .
..........................................................................

املهارات املراد ثقوميها هبذه امفرتة
 -13المهارة  :تعٌد ترتٌب مفردات جملة

أثقنت مل ثتقن

املالحظات

ورقة قٌاس مادة لغتً

امطف /0 :

الامس .................................. :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / :
مدنهاالفاء – ثن ):
الواو –
التالية
اجلول
الرياضبني
أربط
باستخدام ( أكبر
العربية السعودية،
المممكة
عاصمة
فيها مقر الحكم،

الو ا ار ،

الس ا ار  ،و يو د فيها

ا
بنايا
الرياضقة0عاصمة المممكة العربية السعودية،
-1

أكبر مدنها وفيها مقر الحكم  ( 0و -ف )

140 /هـ

-----------------------------------------------أصبحت بعد
( و – ثم )

 -2الدمام كان سكانها ٌعٌشون على صٌد السمك واللؤلؤ قبل اكتشاف النفط ،
اكتشافه من أهم مدن المملكة فً مجال الصناعة النفطٌة .

----------------------------------------------------------------------------------------- -3تحدث حامد عن منطقة عسٌر

فٌها كثٌر من المصاٌف 0

( ف – ثم )

---------------------------------------------------------------------------------------- -4أما مدٌنة جازان

تشتهر ببٌئة طبٌعٌة متنوعة تجمع بٌن الجبال الخضراء
( ف – ثم )

والسهول الزراعٌة والجزر الجمٌلة 0

---------------------------------------------------------------------------------------- -5ساعدت طبٌعة عسٌر ذات الجو المعتدل ،

المٌاه الوفٌرة  ،والمعالم األثرٌة فً
( و  -ثم )

أن تصبح أبها مصٌفا رائعا 0

_______________________________________________________
___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ____

املهارات املراد ثقوميها هبذه امفرتة
 -00تربط بني املكامت وامجلل ورروا امع ف  ( :امواو – امفاء – مث )

أثقنت مل ثتقن

املالحظات

ورقة قٌاس مادة لغتً

الامس .................................. :

امطف /0 :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / :
مدنها:
هناسبة
التالية
العبارات
الرياض -
جبولة أكبر
السعودية،
العربية
أكولالمممكة
عاصمة

فيها مقر الحكم،

-1

بنايا

الو ا ار ،

الس ا ار  ،و يو د فيها

سميج الرياض بهذا االسم ألنها كانج فيما مضى .........................

ا قة0

140 /هـ

-2

من أجمل مصايف المملكت ........................و...........................

-3

يعجبني في مدينخي جدة ...........................و...........................

-4

حخميز مدينت الطائف بـ.......................و .................................

-5

و ....................................

أنشأث الدولت مشروعاث حرفيهيت

املهارات املراد ثقوميها هبذه امفرتة
 -11تمكل عبارات قطرية بلكامت من مكتس باهتا حسب امس ياق * .

أثقنت مل ثتقن

املالحظات

ورقة قٌاس مادة لغتً

الامس .................................. :

امطف /0 :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / :
مدنها
نصا أكبر
السعودية،
مترابطا :
العربية لبناء
المممكة التالٌة
عاصمة الجمل
الرياض أ-رتب
يو د فيها
المتنوعة فًالسأنا ار ،
األثرٌة الو ا ار ،
الحكم،
فيها مقر
مصٌفا رائعا
تصبح وأبها
والمعالم
-1

بنايا -ا قة
 0الخالبة ،
والمناظر
2

 -3ساعدت طبٌعة عسٌر ذات الجو المعتدل والمٌاه الوفٌرة ،

140 /هـ

ٌ -4نعم السائحون فٌها بالنسٌم العلٌل ،
 -5والخضرة الكثٌفة .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

املهارات املراد ثقوميها هبذه امفرتة
 -02ترثب مجال قطرية مبناء هص مرتابط * .

أثقنت مل ثتقن

املالحظات

ورقة قٌاس مادة لغتً

الامس .................................. :

امطف /0 :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / :
الرياض عاصمة المممكة العربية السعودية،

أكبر مدنها

التالٌة  :الس ا ار  ،و يو د فيها
الكلمات الو ا ار ،
مقر الحكم،
فيهاسم
أر

بنايا

ا قة0

140 /هـ
الطائف من أشهر مدن المملكة العربٌة السعودٌة سٌاحٌا 0
...........................................................................................

الطائف من أشهر مدن المملكة العربٌة السعودٌة

سٌاحٌا 0

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

املهارات املراد ثقوميها هبذه امفرتة
 -1ترمس لكامت همموزة يف أومها ووس ها وأخرها * .

أثقنت مل ثتقن

املالحظات

ورقة قٌاس مادة لغتً

الامس .................................. :

امطف /0 :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / :
مناسبة :السعودية،
المممكة العربية
الرياض
عاصمة بجمل
أغنً النص
فيها مقر الحكم،

الو ا ار ،

أكبر مدنها

الس ا ار  ،و يو د فيها

رٌاض عاصمة المملكة العربٌة السعودٌة وأكبر ...........................................
1
بنايا -ال ا قة0

140 /هـ

 -2أنشأت الحكومة فً الدمام مشروعات ..........................................................

 -3مدٌنة جازان تشتهر ببٌئة طبٌعٌة متنوعة تجمع بٌن..........................................

 -4تزدان جزٌرة فرسان بشواطئها و..............................................................

 -5تشتهر محافظة الطائف بزراعة العنب و..................................................

املهارات املراد ثقوميها هبذه امفرتة
-01

ثغين هطا جبمةل جديدة * .

أثقنت مل ثتقن

املالحظات

ورقة قٌاس مادة لغتً

الامس .................................. :

امطف /0 :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / :
الرياض عاصمة المممكة العربية السعودية،
فيها مقر الحكم،

بنايا

ا قة0

الو ا ار ،

أكبر مدنها

الس ا ار  ،و يو د فيها

140 /هـ

أختً المعلمة

هنا أسئلة قٌاس للطالبة المتعثرة

ورقة قٌاس مادة لغتً

امطف / 0 :

الامس .................................. :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / :
الرياض عاصمة المممكة العربية السعودية،

أرسم الكلمات التالٌة :

فيها مقر الحكم،

بنايا

الو ا ار ،

أكبر مدنها

الس ا ار  ،و يو د فيها

ا قة0

140 /هـ

أنشأت الحكومة فً الدمام مشروعات ترفٌهٌة وسٌاحٌة .

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

أنشأت الحكومة فً الدمام مشروعات ترفٌهٌة وسٌاحٌة .

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

املهارات املراد ثقوميها هبذه امفرتة
 -1ترمس لكامت همموزة يف أومها ووس ها وأخرها * .

أثقنت مل ثتقن

املالحظات

ورقة قٌاس مادة لغتً

الامس .................................. :

امطف /0 :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / :
الرياض عاصمة المممكة العربية السعودية،

أكبر مدنها

بجمل ،جدٌدة :
أغنً
لنص الو ا ار
مقر االحكم،
فيها

الس ا ار  ،و يو د فيها

بنايا

ا قة0

140 /هـ

 -1محافظة الطائف أشهر المصاٌف السعودٌة وتسمى بـ .......................

 -2منطقة عسٌر فٌها كثٌر من المصاٌف من أهمها ....................... ......

 -3جدة المنتجع السٌاحً البحري األول فً .......................................

املهارات املراد ثقوميها هبذه امفرتة
 -01ثغين هطا جبمةل جديدة *.

أثقنت مل ثتقن

املالحظات

ورقة قٌاس مادة لغتً

الامس .................................. :

امطف / 0 :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / :
الرياض عاصمة المممكة العربية السعودية،

أكبر مدنها

أربط بني اجلول التالية باستخدام (الواو – الفاء – ثن ):
فيها مقر الحكم،

بنايا

الو ا ار ،

الس ا ار  ،و يو د فيها

ا قة0

140 /هـ
أنت يا حامد أحضر صورً ا لمدينة أبها.

 -1أحضر يا مهند صورً ا لمحافظة الطائف

( و -ف)

 -2مصايف عسير ذات طبيعة جبلية ،
والجسور.

قد أنشأت الحكومة شبكة من الطرق
( ف  -ثم )

 -3زرت منطقة الطائف

منطقة عسير .
( ف – ثم )

املهارات املراد ثقوميها هبذه امفرتة
 -00تربط بني املكامت وامجلل ورروا امع ف  ( :امواو – امفاء – مث )

أثقنت مل ثتقن

املالحظات

ورقة قٌاس مادة لغتً

الامس .................................. :

امطف /0 :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / :
الرياض عاصمة المممكة العربية السعودية،

أكمل الفراغ بكلمة مناسبة :
فيها مقر الحكم،

بنايا

الو ا ار ،

أكبر مدنها

الس ا ار  ،و يو د فيها

ا قة0

..............................................
ٌ -1قع شاطئ نصف القمر فً
140 /هـ

 -2عاش سكان الدمام على صٌد ...................و......................

 -3أنشأت الحكومة شبكة من الطرق و..................و...................

املهارات املراد ثقوميها هبذه امفرتة

 - 11تمكل عبارات قطرية بلكامت من مكتس باهتا حسب امس ياق *.

أثقنت مل ثتقن

املالحظات

ورقة قٌاس مادة لغتً

الامس .................................. :

امطف /0 :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / :
الرياض عاصمة المممكة العربية السعودية،

أكبر مدنها

أكتب النص التالً مضبوطـا بالشكل :
فيها مقر الحكم،

بنايا

الو ا ار ،

الس ا ار  ،و يو د فيها

ا قة0

140 /هـ
ساعدت طبٌعة عسٌر ذات الجو المعتدل  ،والمٌاه الوفٌرة  ،والمعالم
األثرٌة المتنوعة فً أن تصبح أبها مصٌفا رائعا ٌنعم السائحون فٌها
بالنسٌم العلٌل .
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

املهارات املراد ثقوميها هبذه امفرتة
 - 8ثنسخ هطوضا قطرية يف حدود ثالثة اىل مخسة أس ر مشكوةل * .

أثقنت مل ثتقن

املالحظات

ورقة قٌاس مادة لغتً

الامس .................................. :

امطف /0 :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / :
الرياض عاصمة المممكة العربية السعودية،

إمالء منظور :
فيها مقر الحكم،

بنايا

الو ا ار ،

أكبر مدنها

الس ا ار  ،و يو د فيها

ا قة0

140 /هـ

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.........................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.................
...................

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

.

املهارات املراد ثقوميها هبذه امفرتة
 -12تكتب هطوضا قطرية يف حدود (  ) 02 – 02لكمة من اذلاكرة امقريبة

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

أثقنت مل ثتقن

املالحظات

ورقة قٌاس مادة لغتً

الامس .................................. :

امطف /0 :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / :
الرياض عاصمة المممكة العربية السعودية،

أكبر مدنها

أرتب الجمل التالٌة لبناء نصا مترابطـا :

فيها مقر الحكم،

بنايا

الو ا ار ،

الس ا ار  ،و يو د فيها

ا قة0

140 /هـ

 ومٌناء جدة اإلسالمً . -تعرف جدة بعروس البحر األحمر ،

 فٌها مطار الملك عبد العزٌز الدولً ، -وهً البوابة لجوٌة والبحرٌة للحرمٌن الشرٌفٌن ،

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

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

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

املهارات املراد ثقوميها هبذه امفرتة
 -02ترثب مجال قطرية مبناء هص مرتابط * .

أثقنت مل ثتقن

املالحظات

ورقة قٌاس مادة لغتً

الامس .................................. :

امطف /0 :

رقم () 1

امفرتة  :الوىل

امفطل ادلرايس الول رمق اموحدة .....0...../امس اموحدة  /من ربوع بالدي امتارخي / :
التالٌة :أكبر مدنها
السعودية،
العربية
ترتٌب المممكة
أعٌد عاصمة
الرياض
الجمل
مفردات
فيها مقر الحكم،

بنايا

الو ا ار ،

الس ا ار  ،و يو د فيها

ا قة0

 -1تنتشر فً الرٌاض الحدائق الغناء0

140 /هـ

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

 -2من أشهر المتنزهات فً الطائف الشفا والهدا0
.................................................................................................

 -3مدٌنة أبها أجمل مصاٌف المملكة 0
.................................................................................................

املهارات املراد ثقوميها هبذه امفرتة
 -10ثعيد ترثيب مفردات مجةل .

أثقنت مل ثتقن

املالحظات

ورقة قٌاس مادة لغتً

رقم () 1

إعداد قٌاس مهارات الوحدة الثانٌة للفصل
الدراسً االول للصف الثالث :
المعلمتان:
خدٌجة جحفلً  / 66 /ب
جوهرة السلمً  / 210 /ب
متابعة المشرفة  /مشاعل الشبٌلً

