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مراجعة اختبارالوحدة األولى ( الصف الثالث )
املعاييراملطلوبة في االختبار ( :املعيار /عدد الجزئيات  /الدرجة )
أوال  :الكفاية العامة  :القراءة واملشاهدة
(  2ـ  ( ) 2النمل وقطعة الخبزص 32ـ الحمامة والنحلة ص) 51
موضوعي جزئيتان درجتان
مقالي جزئية واحدة درجتان
( 2ـ  ( ) 3الثروة اللغوية )
 3جزئيات  3 /درجات
موضوعي
ثانيا :الكفاية العامة  :الكتابة
(  3ـ  ( ) 3ضمائرالغائب ص 29ـ ص) 49
جزئيتان  /درجتان
موضوعي
مقالي جزئية واحدة درجة واحدة
مجموع االختبارالقصير 10درجات
في نهاية املراجعة نموذج اختبارقصيرتجريبي حسب التوصيف الجديد
مع تحيات

األستاذ  /حمادة ماهر
إعداد األستاذ  /حمادة ماهر( سلسلة املعالي ـ حمادة ماهر) تليجرام

صفحة 1

" النمل وقطعة الخبز" ص ـ ـ32

املعيار(  2ـ : ) 2

" خسر فريق سامي في مباراة كرة القدم التي أقيمت بين فريقه وفريق آخر  ،فعاد إلى البيت حزينا  ،وجلس في
حديقة املنزل على مقعد خشبي  ،ال يريد أن يكلم أحدا  ،وبينما كان يفكر في هزيمة فريقه رأى مجموعة من
النمل تجر قطعة من الخبز  ،وهي تحاول أن تصل بها إلى أعلى الشجرة  ،لكن قطعة الخبز سقطت منها ،
فنزلت مجموعة النمل وتعاونت في جرها مرة أخرى ".
 1ـ ما شعور سامي بعد خسارة فريقه ؟
..........................................................الحزن..............................................................................
 2ـ ماذا رأى سامي وهو يفكر في هزيمة فريقه ؟
...........................................مجموعة من النمل تجر قطعة من الخبز .........................
 3ـ أذكر سببين لنجاح مجموعة النمل في توصيل قطعة الخبز إلى قريتها .
..........................التعاون................................................................
.........................العزيمة واإلصرار.................................................................
 4ـ أذكر معلومتين أعرفهما عن مجتمع النمل .
 .............................نظام عمل النملة نظام عجيب ....................................................................
 ................................النملة ال تعرف الكلل أو اليأس .............................................................................
 5ـ أختار من بين القوسين اإلجابة الصحيحة
1ـ الفكرة األساسية للنص :
( ـ االجتهاد طريق النجاح والفوز
( ـ نظام عمل النملة نظام عجيب
ّ
 2ـ أتعلم من هذه القصة ّأن :

– املثابرة واإلصرار عامالن النجاح )
ـ النملة ال تعرف الكلل أو اليأس )

فشلت – العا ِق ُل ُيص ُّـر على تحقيق أهدا ِف ِه )
( النملة يصيبها اليأس إذا ِ
 3ـ يتصف سامي بأنه :
( قوي اإلرادة ـ ضعيف اإلرادة ـ جبان ـ كسول )

إعداد األستاذ  /حمادة ماهر( سلسلة املعالي ـ حمادة ماهر) تليجرام

صفحة 2

( الحمامة والنحلة ) ص ـ 51
" في يوم حار طارت النحلة إلى بركة ماء لتشرب  ،فوقعت في املاء  ،وحاولت النحلة الخروج من املاء فلم تقدر
 ،حاولت مرة ثانية ومرة ثالثة فلم تقدر .كانت حمامة واقفة على غصن شجرة  .الشجرة قريبة من البركة .
سمعت الحمامة صوتا ينادي ....أنقذوني .....أنقذوني ......أنا أغرق ......أنا أغرق !....
أ ـ أصوغ أسئلة مناسبة لإلجابات اآلتية مستعينا بأدوات االستفهام اآلتية :
( من ـ ماذا ـ متى ـ أين ـ كيف ـ ملاذا )
الحمامة هي التي أنقذت النحلة من املوت ...................... .من أنقذت النحلة من املوت ...........................؟
شاهدت الحمامة نحـ ــلة في بركة ماء ...................... .ماذا شاهدت الحمامة في بركة املاء  ......................؟
سقطت النح ـ ـ ـ ـ ـ ـلة في بركة م ـاء .................... .أين سقطت النحلة  .................................................؟
ط ـ ـ ـ ــارت النحلة وهي سعي ـ ـ ــدة ................. .كيف طارت النحلة  ............................................؟
لسعت النحلة الصياد لتنقذ الحم ـ ـ ـامة ................... .ملاذا لسعت النحلة الصياد ...................ـ ؟
ب ـ أذكرما أفدته من القصة في جملة مفيدة .
..............وما جزاء اإلحسان إال اإلحسان ـ وجوب رد الجميل ـ عمل الخيرال يضيع أثره..........................
ج ـ أصف شعورالنحلة في املو اقف اآلتية  ،حينما
.............الحزن..................................................
ـ عجزت عن الخروج من املاء.
...............السعادة................................................
ـ طارت بعيدا عن بركة املياه.
 ...............الخوف ـ الغضب..........................
ـ رأت الصياد مصوبا البندقية نحو الحمامة
دـ أبين رأيي في تصرف كل من :
ـ الحمامة مع النحلة في بداية القصة ........... .تصرف رائع ملساعدة الحمامة النحلة ......................
النحلة مع الحمامة في نهاية القصة .......... .موقف عظيم ومؤثر لرد الجميل ........................................
املعيار(  2ـ ) 3
مرادف الكلمات اآلتية:
أسراب .......... :جماعات.....................................................
هزيمة ............ :خسارة...................................................
يعوم........... :يسبح....................................................
مفرد الكلمات اآلتية :
الحقول ................... :الحقل............................................
أشجار ................... :شجرة .................................
جمع الكلمات اآلتية :
 .غصن .................... :أغصان ..................
فريق.................. :فرقاء ـ أفرقة .................
إعداد األستاذ  /حمادة ماهر( سلسلة املعالي ـ حمادة ماهر) تليجرام

صفحة 3

ثانيا  :الكفاية العامة  :الكتابة
املعيار(  3ـ ) 3
 1ـ أضع ( هو ـ هي ـ هما ـ هم ـ هن ) في املكان املناسب :
ـ ..............هو ...............طالب يشارك في حملة تنظيف الشاطئ .
ـ .................هي............فتاة ترسم علم الكويت .
ـ .............هم................غواصون بارعون .
ـ ............هن.............طبيبات يعالجن املرض ى  .ـ .............هما......صديقان يصليان في املسجد .
 2ـ أصل ضميرالغائب بالجملة املناسبة له :
ـ كتاب مفيد .
ـ هم
يشاركون في النشاط .
ـ
ـ هو
ـ رائدات نهضة البالد .
ـ هن
ـ يهتمان بصحتهما .
ـ هما
ـ فتاتان تعتنيان بجدتهما .
ـ هما
ـ تدعو إلى عمل الخير .
ـ هي
 3ـ أمأل الفراغ في كل مما يأتي بضميرالغائب املناسب :
ـ .............هو ................طبيب يعالج املرض ى .
ـ ...........هي.................طبيبة تعالج املرض ى .
ـ ............هما.................طبيبتان تعالجان املرض ى .
ـ ..............هم...............أطباء يعالجون املرض ى .
ـ .............هن................طبيبات يعالجن املرض ى .
 4ـ أعبرعن كل صورة بجملة تامة مستخدما ضميرالغائب املناسب :
.........................................هما طالبان يلعبان بالكرة .................................................................................
.........................................هما طالبتان ترفعان علم الكويت.....................................................................
 5ـ أحول الجملة اآلتية إلى املثنى املذكر ،ثم إلى جمع املذكر .
هو العب بارع يحرز األهداف
ـ املثنى املذكر ...............هما العبان بارعان يحرزان األهداف...................
ـ جمع املذكر ..................هم العبون بارعون يحرزون األهداف..................
 6ـ أحول الجملة اآلتية إلى املثنى املؤنث  ،ثم إلى جمع املؤنث :
هم مسلمون حريصون على الصالة .
ـ املثنى املؤنث ..............هما مسلمتان حريصتان على الصالة.....................................
ـ جمع املؤنث ..................هن مسلمات حريصات على الصالة.................................
إعداد األستاذ  /حمادة ماهر( سلسلة املعالي ـ حمادة ماهر) تليجرام

صفحة 4

 7ـ أستبدل بما تحته خط ضميرغائب مناسبا كما في املثال األول :
ـ هند تقف أمام املعلمة في أدب .
.......................هي......................................................
ـ التلميذات يحرصن على التفوق .
...........................هن ..................................................
ـ العبو الكويت يفوزون بالكأس .
...........................هم..................................................
ـ البنتان تساعدان األم في أعمال املنزل
............................هما.................................................
 8ـ أضع مكان النقط في كل جملة مما يأتي الكلمة املناسبة :
ـ هو .......يساعد ...........................الفقراء واملحتاجين  .ـ هما ................ .يخلصان في العمل .
ـ هم .............يذهبون............إلى العمل مبكرين  .ـ هن .....يشاركن ...........في املسابقة بحماسة .

للمتابعة ( سلسلة املعالي ـ حمادة ماهر) تليجرام

إعداد األستاذ  /حمادة ماهر( سلسلة املعالي ـ حمادة ماهر) تليجرام

صفحة 5

وزارة التربية
قسم اللغة العربية
(سلسلة املعالي ) حمادة ماهر
االسم :
...........................................
/2222222
الكفاية العامة  :القراءة واملشاهدة
أوال :

االختبار التجريبي القصير للوحدة األولى
الصف الثالث (  ) 10درجات
العام الدراس ي  2020/ 2019م

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

الصف /3:

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

 4درجات
املعيار 2 ( :ـ ) 2
" خسر فريق سامي في مباراة كرة القدم التي أقيمت بين فريقه وفريق آخر  ،فعاد إلى البيت حزينا  ،وجلس في
حديقة املنزل على مقعد خشبي  ،ال يريد أن يكلم أحدا  ،وبينما كان يفكر في هزيمة فريقه رأى مجموعة من
النمل تجر قطعة من الخبز  ،وهي تحاول أن تصل بها إلى أعلى الشجرة .
1ـ ـ ماذا رأى سامي وهو يفكر في هزيمة فريقه ؟
.......................................................................................................................................................................
 2ـ أختار من بين القوسين اإلجابة الصحيحة
أـ الفكرة األساسية للنص  ( :ـ االجتهاد طريق النجاح والفوز – املثابرة واإلصرار عامالن النجاح )
ّ
ّ
فشلت – العا ِق ُل ُيص ُّـر على تحقيق أهدا ِف ِه )
ب ـ أتعلم من هذه القصة أن  ( :النملة يصيبها اليأس إذا ِ
 3درجات
املعيار(  2ـ) 3
 1ـ مرادف كلمة هزيمة  ( .خسارة ـ فوز ـ نجاح )
 2ـ مفرد كلمة أشجار  ( .شجرة ـ شجر ـ شجيرة )
( أفرقة ـ فرايق ـ فريقات )
 3ـ جمع كلمة فريق .
 3درجات
املعيار(  3ـ ) 3
 1ـ أحول الجملة اآلتية إلى املثنى املذكر.
هو العب بارع يحرز األهداف
ـ املثنى املذكر .................................................................................................................
 2ـ أصل ضميرالغائب بالجملة املناسبة له :
ـ كتاب مفيد .
ـ هم
يشاركون في النشاط .
ـ هو
ـ رائدات نهضة البالد .
ـ هن

إعداد األستاذ  /حمادة ماهر( سلسلة املعالي ـ حمادة ماهر) تليجرام

صفحة 6

