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 املادة :اللغة العربّية

 2019-2018مراجعة امتحان هناية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 
 _____             _:_____ الّتاريخ: _____الّشعبة( األول  الّصف ) االسم: _____________

 املهارات األدبيةالّسؤال األّول: 
َرأأ ْسِئَلة:ص الّتايل بَِتَمعُّن، ُثم  أمجيب على األَ الن   ق ْ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1(أَضع دائرة َحْوَل اإلجابَة الّصحيَحة:

 جاري يفَجّمع الت  َذَهَبْت َحنان ِإىل اْلم  -أ

اْلَعصر *                 اْلَمساء*الص باح                       *  

َمَن الث َّْوب َدفَ َعْت أ م  َحنان ثَ  -ب   

  لِْلباِئعِ  *ِِلَنان                      *ِلواِلِد َحنان            *

 )َحنان َتْشََتي ثَ ْوَب اْلعيِد(

ا دمّكاَن يف اْلَمساِء  َذَهَبْت َحنان َمَع واِلَدِِتا ِإىل اْلممَجّمِع التِّجاريِّ لَِتْشََتَِي ثَ ْوَب اْلعيد َدَخَلْت َحنان َوواِلَدِتم
 اْلَمالِبِس، َفقاَلِت اأْلممُّ لِْلباِئِع:

 َمساَء اْْلَْْيِ! َهْل َأِجدم ِعْنَدَك الث  ْوَب اْلممناِسَب اِلبْ َنيت؟

نَ َعم. َوَعَرَض َعَلْيها الثِّياَب اْلَمْوجوَدَة َلَدْيِه.َأجاَب اْلباِئعم:   

 ِاْختاَرْت َحنان الث  ْوَب الز ْهِري ، َوقاَلت:

 أمّمي، أمريدم هذا الث  ْوَب، ِمْن َفْضِلِك!وافَ َقْت واِلَدةم َحنان، َوَدفَ َعْت ََثََن الث  ْوِب لِْلباِئِع.

 

ثََمَن الثَّْوِب ِلْلبائِعِ.وافَقَْت واِلدَةُ َحنان، َودَفََعْت   
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جاري معع التّ إىل اجملمّ  حنان   هبتْ ذَ  -ج  

اِتِ والدَ *                       تهاخْ أم *                            والدها*  

 ثِياب( : م ْفَرد  َكِلَمة )-د

* أَْثواب                           ثَ ْوب*         ثَ ْعَلب                      * 

 )2(أجيب عن األسئلة التالية:

.ثوب العيد ماذا أَراَدْت َحنان َأْن َتْشََتِي؟-أ  

.زهري ما َلْون  ثَ ْوِب َحنان اْْلَديِد؟ -ب  

ا؟  -ج اجملمع التجاري.إىل أَْيَن َذَهَبْت َحنان َوواِلَدُت   

 اثنيا: )نشيد أمي وأيب(
 
         أمأل الفراغ ابلكلمة املناسبة: -
 
 األبدي ي وأيب                   حّب مّ *أم 
 
 غديو مي وْ فو                ي َ صْ ما يَ *بِِ 
 

 نغم لىأحْ                 أيبو ي *أمّ 
 

 قلب وفمي.            يشدو *هلما

أيب -دو     شْ يَ   -األبدي   -نغٍم       -َغدي      
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  :السؤال الثّاين:املهارات اللغوية 
 * )أ( أضعم  اسم اإلشارة املناسب مكان النقط   )هذا  -هذه (

  .بنت  مجيلة .   هذه-2                             .نشيط   ولد    هذا -1

َمْدرسة  َنظيفة . هذه -4                           .سريعة   طائرة   هذه -3  

 )ب( أممّيز بني اّلالم الّشمسّية واّلالم القمرية يف هذه الكلمات:

 

 

 
 الم قمرية       
        

 الم شمسية 

 الّشمس اْلَمْسِجدم 

 التّفاح اْلَوَلدم 

 الّصدق اْلَمْدَرِسةم 

 التّمر اْلِبْيتم 

 التّمساح اِْلَِديَقةم 

 
 )ج( أمّيز نوع  املدّ  يف الكلمات:

   (سالٌم   - صغير  -نورةٌ      -أَخي      -فُصوٌل       -)  َكبيٌر    

ا         -ي      -و          -ي             -ي           و           

       الّتفاحم       اْلَوَلدم       الّصْدقم        اْلَمْدَرِسةم   الّشْمسم         اْلَمْسِجدم 
الّتْمَساحم   اِْلَِديَقةم              اْلِبْيتم       الّتْمرم         
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 (َأِصلم بنْيَ الكلمة وضّدها:د)
 
 خارج    ساخن-1
 ابرد     صغْي-2
 بْي  كَ     سعيد-3
 زين  حَ    داخل -4

 

 الّسؤال الثّالث:املهارات الكتابية :

 * أْكتبم اسَم اْلمْهنِة اّليت تموّضحم كمّل مجمَْلٍة فيما ََييت:

(  يَ ْقضي َبنْيَ النّاِس. القاضي)  -1  

( ي مَنظّمم حركَة املروِر.الشرطي) -2  

عاجل املرضى.( يم الطبيب)-3  

.واألبراجَ  سورَ الْ  مم صمّ (يم املهندس) -4  

 *أقْ رأ الملةَ  ،وأختار الكلمة املناسبة أِل مْ ألم  الفراغَ :   )    َكثْ َرة    -  عملموِّ    -    ب مْعِد(

. 

       

 
 

:دارِ قْ يب بِِ أَ  بُّ نمِ   

 عملموّ  البال ب مْعدِ  السّ ماءِ 

 َكثْ َرة ِمياه اْلَبْحرِ 
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 الّسؤال الّرابع:)أ( أمحّلل الكلمات إىل حروف ومقاطع:
ر /فو /عص    ع ْصفوٌر           1  

ب/ ات/  ك      ِكتاٌب               2  

ح/ سا /مت ْمساٌح              ِ    ت 3  

ق/ د/  صا   صاِدٌق            4  

ش/  أ/ عي      أَعيش            5  

مي / م ْ أ                أ ّمي -6  

 )ب(أَر كّ ب   مِ نَ  احلروفِ  واملقاطع كلمات   وأكتبها:

مكتبٌب                / ت َ  / َمك ْ  -1   

سريرٌر                  /ري     /سَ  -2  

أرضي ضي                     /أَرْ  -3  

ترابٌب                  /را  /ت   -4   

مدرسة                  ةٌ  /َس  /رَ  /َمدْ  -5   

 
 


