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المملكة العربية السعىدية وزارة 
 التربية والتعليم

 

 

 

 الثالث االبتدائي
 

 

 :الصف 
 

   

      

        

 

 اللغة العربية
 

 

 :المادة 
 

    

        

         

     

 تقرير كشف بالمهارات
 

   

         

 

 

     

  

 الترتيب المهارة الفترة

 1 ٌشسم كهمبث مهمىصة فً أونهب ووسطهب وآخشهب انفتشة األونى

 2 ٌىصع انىظش ػهى انمستمؼٍه انفتشة األونى

فً  (انىمطتٍه ، انفبطهت انمىمىطت ، ػالمت انتؼجب )ٌشسم ػالمبث انتشلٍم  انفتشة األونى
 مىاضؼهب انظحٍحت

3 

 4 ٌشفغ انظىث بمب ٌىبسب انحضىس انفتشة األونى

 5 ٌتجىب ممبطؼت انمتحذث انفتشة األونى

كهمت مغ مشاػبة طحت انىلف  (150-100)ٌمشأ وظب مشكىال ػذد كهمبته  انفتشة األونى
 وسالمت انىطم

6 

 7 ٌستظهش األوبشٍذ انممشسة انفتشة األونى

 8 ٌىسخ وظىطب لظٍشة فً حذود سطشٌه إنى ثالثت أسطش مشكىنت انفتشة األونى

 9 ٌتزكش أحذاثب وشخظٍبث فٍمب استمغ إنٍه انفتشة األونى

 12 ٌظىف انكهمبث فً ضىء انحمىل انذالنٍت انفتشة األونى

 13 ٌؼٍذ تشتٍب مفشداث جمهت انفتشة األونى

 14 (مبرا نى حذث - نمبرا - كٍف  )ٌجٍب ػه أسئهت تؼهٍهٍت  انفتشة األونى

 15 ٌكمم ػببساث لظٍشة بكهمبث مه مكتسببته حسب انسٍبق انفتشة األونى

 16 ٌهتمط تىاسٌخ وأحذاثب وولبئغ وأػالمب وأمبكه مه انمبدة انمسمىػت انفتشة األونى

 17 ٌكتب أحذاث لظت لظٍشة مغ مشاػبة تشتٍب األحذاث انفتشة األونى

 19 ٌظىؽ أسئهت حىل مىضىع لظٍش  انفتشة األونى

 20 ٌشتب جمال لظٍشة نبىبء وض متشابط انفتشة األونى

 21 ٌغىً وظب بجمهت جذٌذة انفتشة األونى

 22 (ثم/ انفبء/ انىاو): ٌشبط بٍه انكهمبث وانجمم بحشوف انؼطف انفتشة األونى

 23 ٌهىن انظىث وفك ممتضٍبث انمؼىى انفتشة األونى

 24 ٌؼشع أفكبس انىض انزي استمغ إنٍه انفتشة األونى

 25 ٌسشد حكبٌت لظٍشة مغ مشاػبة تسهسم أحذاثهب وتشابطهب انفتشة األونى

 26 ٌؼبش شفهًٍب ػه أحذاث لظت مظىسة انفتشة األونى

 1 ٌشسم كهمبث مهمىصة فً أونهب ووسطهب وآخشهب انفتشة انثبوٍت

 2 ٌىصع انىظش ػهى انمستمؼٍه انفتشة انثبوٍت

فً  (انىمطتٍه ، انفبطهت انمىمىطت ، ػالمت انتؼجب )ٌشسم ػالمبث انتشلٍم  انفتشة انثبوٍت
 مىاضؼهب انظحٍحت

3 

 4 ٌشفغ انظىث بمب ٌىبسب انحضىس انفتشة انثبوٍت

 5 ٌتجىب ممبطؼت انمتحذث انفتشة انثبوٍت

كهمت مغ مشاػبة طحت انىلف  (150-100)ٌمشأ وظب مشكىال ػذد كهمبته  انفتشة انثبوٍت 6 
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 وسالمت انىطم

 7 ٌستظهش األوبشٍذ انممشسة انفتشة انثبوٍت

 8 ٌىسخ وظىطب لظٍشة فً حذود سطشٌه إنى ثالثت أسطش مشكىنت انفتشة انثبوٍت

 9 ٌتزكش أحذاثب وشخظٍبث فٍمب استمغ إنٍه انفتشة انثبوٍت

 12 ٌظىف انكهمبث فً ضىء انحمىل انذالنٍت انفتشة انثبوٍت

 13 ٌؼٍذ تشتٍب مفشداث جمهت انفتشة انثبوٍت

 14 (مبرا نى حذث - نمبرا - كٍف  )ٌجٍب ػه أسئهت تؼهٍهٍت  انفتشة انثبوٍت

 15 ٌكمم ػببساث لظٍشة بكهمبث مه مكتسببته حسب انسٍبق انفتشة انثبوٍت

 16 ٌهتمط تىاسٌخ وأحذاثب وولبئغ وأػالمب وأمبكه مه انمبدة انمسمىػت انفتشة انثبوٍت

 17 ٌكتب أحذاث لظت لظٍشة مغ مشاػبة تشتٍب األحذاث انفتشة انثبوٍت

 18 ٌشسم خبسطت مؼشفٍت نىظىص تىطىي ػهى أحذاث انفتشة انثبوٍت

 19 ٌظىؽ أسئهت حىل مىضىع لظٍش  انفتشة انثبوٍت

 20 ٌشتب جمال لظٍشة نبىبء وض متشابط انفتشة انثبوٍت

 21 ٌغىً وظب بجمهت جذٌذة انفتشة انثبوٍت

 22 (ثم/ انفبء/ انىاو): ٌشبط بٍه انكهمبث وانجمم بحشوف انؼطف انفتشة انثبوٍت

 23 ٌهىن انظىث وفك ممتضٍبث انمؼىى انفتشة انثبوٍت

 24 ٌؼشع أفكبس انىض انزي استمغ إنٍه انفتشة انثبوٍت

 25 ٌسشد حكبٌت لظٍشة مغ مشاػبة تسهسم أحذاثهب وتشابطهب انفتشة انثبوٍت

 26 ٌؼبش شفهًٍب ػه أحذاث لظت مظىسة انفتشة انثبوٍت

 1 ٌشسم كهمبث مهمىصة فً أونهب ووسطهب وآخشهب انفتشة انثبنثت

 2 ٌىصع انىظش ػهى انمستمؼٍه انفتشة انثبنثت

فً  (انىمطتٍه ، انفبطهت انمىمىطت ، ػالمت انتؼجب )ٌشسم ػالمبث انتشلٍم  انفتشة انثبنثت
 مىاضؼهب انظحٍحت

3 

 4 ٌشفغ انظىث بمب ٌىبسب انحضىس انفتشة انثبنثت

 5 ٌتجىب ممبطؼت انمتحذث انفتشة انثبنثت

كهمت مغ مشاػبة طحت انىلف  (150-100)ٌمشأ وظب مشكىال ػذد كهمبته  انفتشة انثبنثت
 وسالمت انىطم

6 

 7 ٌستظهش األوبشٍذ انممشسة انفتشة انثبنثت

 8 ٌىسخ وظىطب لظٍشة فً حذود سطشٌه إنى ثالثت أسطش مشكىنت انفتشة انثبنثت

 9 ٌتزكش أحذاثب وشخظٍبث فٍمب استمغ إنٍه انفتشة انثبنثت

 10 كهمت مه انزاكشة انمشٌبت  (30-20 )ٌكتب وظىطب لظٍشة فً حذود  انفتشة انثبنثت

 11 كهمت مه انزاكشة انبؼٍذة (30-20 )ٌكتب وظىطب لظٍشة فً حذود  انفتشة انثبنثت

 12 ٌظىف انكهمبث فً ضىء انحمىل انذالنٍت انفتشة انثبنثت

 13 ٌؼٍذ تشتٍب مفشداث جمهت انفتشة انثبنثت

 14 (مبرا نى حذث - نمبرا - كٍف  )ٌجٍب ػه أسئهت تؼهٍهٍت  انفتشة انثبنثت

 15 ٌكمم ػببساث لظٍشة بكهمبث مه مكتسببته حسب انسٍبق انفتشة انثبنثت

 16 ٌهتمط تىاسٌخ وأحذاثب وولبئغ وأػالمب وأمبكه مه انمبدة انمسمىػت انفتشة انثبنثت

 17 ٌكتب أحذاث لظت لظٍشة مغ مشاػبة تشتٍب األحذاث انفتشة انثبنثت

 18 ٌشسم خبسطت مؼشفٍت نىظىص تىطىي ػهى أحذاث انفتشة انثبنثت

 19 ٌظىؽ أسئهت حىل مىضىع لظٍش  انفتشة انثبنثت

 20 ٌشتب جمال لظٍشة نبىبء وض متشابط انفتشة انثبنثت

 21 ٌغىً وظب بجمهت جذٌذة انفتشة انثبنثت
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 22 (ثم/ انفبء/ انىاو): ٌشبط بٍه انكهمبث وانجمم بحشوف انؼطف انفتشة انثبنثت

 23 ٌهىن انظىث وفك ممتضٍبث انمؼىى انفتشة انثبنثت

 24 ٌؼشع أفكبس انىض انزي استمغ إنٍه انفتشة انثبنثت

 25 ٌسشد حكبٌت لظٍشة مغ مشاػبة تسهسم أحذاثهب وتشابطهب انفتشة انثبنثت

 26 ٌؼبش شفهًٍب ػه أحذاث لظت مظىسة انفتشة انثبنثت

 1 ٌشسم كهمبث مهمىصة فً أونهب ووسطهب وآخشهب انفتشة انشابؼت

 2 ٌىصع انىظش ػهى انمستمؼٍه انفتشة انشابؼت

فً  (انىمطتٍه ، انفبطهت انمىمىطت ، ػالمت انتؼجب )ٌشسم ػالمبث انتشلٍم  انفتشة انشابؼت
 مىاضؼهب انظحٍحت

3 

 4 ٌشفغ انظىث بمب ٌىبسب انحضىس انفتشة انشابؼت

 5 ٌتجىب ممبطؼت انمتحذث انفتشة انشابؼت

كهمت مغ مشاػبة طحت انىلف  (150-100)ٌمشأ وظب مشكىال ػذد كهمبته  انفتشة انشابؼت
 وسالمت انىطم

6 

 7 ٌستظهش األوبشٍذ انممشسة انفتشة انشابؼت

 8 ٌىسخ وظىطب لظٍشة فً حذود سطشٌه إنى ثالثت أسطش مشكىنت انفتشة انشابؼت

 9 ٌتزكش أحذاثب وشخظٍبث فٍمب استمغ إنٍه انفتشة انشابؼت

 10 كهمت مه انزاكشة انمشٌبت  (30-20 )ٌكتب وظىطب لظٍشة فً حذود  انفتشة انشابؼت

 11 كهمت مه انزاكشة انبؼٍذة (30-20 )ٌكتب وظىطب لظٍشة فً حذود  انفتشة انشابؼت

 12 ٌظىف انكهمبث فً ضىء انحمىل انذالنٍت انفتشة انشابؼت

 13 ٌؼٍذ تشتٍب مفشداث جمهت انفتشة انشابؼت

 14 (مبرا نى حذث - نمبرا - كٍف  )ٌجٍب ػه أسئهت تؼهٍهٍت  انفتشة انشابؼت

 15 ٌكمم ػببساث لظٍشة بكهمبث مه مكتسببته حسب انسٍبق انفتشة انشابؼت

 16 ٌهتمط تىاسٌخ وأحذاثب وولبئغ وأػالمب وأمبكه مه انمبدة انمسمىػت انفتشة انشابؼت

 17 ٌكتب أحذاث لظت لظٍشة مغ مشاػبة تشتٍب األحذاث انفتشة انشابؼت

 18 ٌشسم خبسطت مؼشفٍت نىظىص تىطىي ػهى أحذاث انفتشة انشابؼت

 19 ٌظىؽ أسئهت حىل مىضىع لظٍش  انفتشة انشابؼت

 20 ٌشتب جمال لظٍشة نبىبء وض متشابط انفتشة انشابؼت

 21 ٌغىً وظب بجمهت جذٌذة انفتشة انشابؼت

 22 (ثم/ انفبء/ انىاو): ٌشبط بٍه انكهمبث وانجمم بحشوف انؼطف انفتشة انشابؼت

 23 ٌهىن انظىث وفك ممتضٍبث انمؼىى انفتشة انشابؼت

 24 ٌؼشع أفكبس انىض انزي استمغ إنٍه انفتشة انشابؼت

 25 ٌسشد حكبٌت لظٍشة مغ مشاػبة تسهسم أحذاثهب وتشابطهب انفتشة انشابؼت

 26 ٌؼبش شفهًٍب ػه أحذاث لظت مظىسة انفتشة انشابؼت
 

 


