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 الدويل املسار/جتياز اختبار القبول للصف الثالث ابتدائي التقاهنا إاملهارات املطلوب 
Required Skills for Grade 3 Entrance Exam 

مهارات اللغة 
 العربية

 مشرفة املادة 
 أ / ليلى السمرة 

 مشكوالً مع مراعاة صحَّة الوقف وسالمة الوصل . اتقرأ نص       :  القراءة 
 ( كلمة من الذاكرة البعيدة . 21 -11تكتب نصوصاً قصرية يف حدود )  -1       : الكتابة

 . تعيد تنظيم مفردات مجلة  -2                
 . ترتب كلمات لبناء مجلة مفيدة  -3                
 . تكمل عبارات قصرية بكلمات من مكتسباهتا حبسب السياق  -4                
 . ترتب الكلمات مكو ِّنة مجالً يف ضوء أساليب تعلمتها   -5                
 . تعيد تنظيم مجل نص قصري -6                

 تكتب عن بعض الصور اليت تشكل قصة قصرية مراعية ترتيب أحداثها . -7               

 اللغة مهارات
 االجنليزية

 
 مشرفة املادة 
 أ / رمي صاحل

1. To comprehend a reading passage correctly. 

2. To identify vowel and consonant digraphs. 

3. To identify contractions. 

4. To identify short and long vowels. 

5. To identify beginning and ending sounds. 

6. To read a short paragraph. 

7. To identify types of sentences. 

8.To identify correct sentences 

9. To identify subject-verb agreement. 

11. To use Me and I correctly. 

11. To use comparative & superlative forms correctly. 

12. To identify possessive nouns. 

13. To identify tenses (past, present, future) 

14. To identify plural forms. 

15. To identify parts of speech (nouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions). 

16. To write a short paragraph. 

 

Good Luck 
مهارات مادة 
 الرايضيات 

 (Math  ) 
 

 مشرفة املادة 
 دالل اليافاويأ / 

1. Simple addition one digit , 2 digits and 3 digit numbers 

2. Adding 3 numbers 
3. How to add and subtract using place value blocks 

4. Simple subtraction one digit , 2 digits and 3 digit numbers 

5. Classify the solid figure and 2-D shapes 
6. Equal parts. 

 

Good Luck 
 

 إدارة املرحلة االبتدائية


