MODEL ENTERENCE TEST PAPER
SUBJECT: ARABIC
GRADE: 3
TOTAL MARKS: 25
____________________________________________________________________
TOTAL
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3

6

الدرجة

السؤال األول ()6
ضع مكان النقط أداة استفهام مناسبة()3
.......... -1أين ........................تقع مدرستك؟

في حي الملز.

............ -2كم.....................دقيقة في الساعة ؟

ستون دقيقة .

............. -3ما.....................لون التفاح؟

لون التفاح أحمر.

ضع فعل مناسب مكان النقط و اذكر نوعه ()3
......... -1ذاكر.........................دروسك يا أحمد

نوعه ..................أمر

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

......... -2شرحت........................المعلمة الدرس

نوعه ................ماضي

........... -3أضع.......................كتبي في الحقيبة

نوعه ....................مضارع

السؤال الثاني()3

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

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

ضع اسم إشارة مناسب مكان النقط
(هذا – هذه – هذان – هاتان – هؤالء – ذلك – تلك )
......... -1ذلك.........................عصفور فوق الشجرة .
......... -2تلك........................طائرة تطير في الجو .
........... -3هاتان.......................بنتان جميلتان .
............. -4هؤالء.....................جنود يدافعون عن الوطن .
............. -5هذان.....................مهندسان ماهران .
.............. -6هذه....................أزهار جميلة .
************************

السؤال الثالث ()4
ضع الكلمات اآلتية في جملة من تعبيرك()2
-1السيارة ..............................السيارة سريعة

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

-2النظافة ...............................النظافة من اإليمان

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

رتب الكلمات اآلتية لتكون جمل مفيدة ()2
 -1صدقة – إماطة – عن – األذى – الطريق
...............إماطة األذى عن الطريق صدقة

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

 -2صلى هللا عليه و سلم – قدوتي – الرسول – هو
.........................الرسول صلى هللا عليه و سلم هو قدوتي

السؤال الرابع()7

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

استخرج من القطعة التالية
أحالم تحب مادة العلوم و تجد متعة و فائدة في دراستها,وتتمنى أن تصبح طبيبة في
المستقبل .تقضي أحالم وقت فراغها في قراءة الكتب و المجالت الطبية,و هي مسؤولة
عن صيدلية اإلسعافات األولية في الفصل
 -1ضمير .............هي

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

 -2فعل مضارع.........تجد
 -3مد ألف ..........أحالم

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

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

 -4مد ياء..............طبيبة

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

 -5ال شمسية ..........الطبية

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

 -6عكس الماضي..........المستقبل
 -7حرف جر ................في

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

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

– نوعه ......................غائب

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

– حوله إلى ماضي ........وجدت
– مد واو ................العلوم

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

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

-ألف مقصورة ..............تتمنى

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

– ال قمرية ................العلوم

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

– جمع الطبيبة............الطبيبات
– اسم مجرور ............الفصل

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

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

*********************************

السؤال الخامس اإلمالء()2,5
................................................................................................................................................... ...............................................
...................................................................................... ............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

******************************

السؤال السادس القراءة ()2,5

