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 المادة :اللغة العربيّة

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

 المهارات األدبيةالّسؤال األّول: 

ْسئِلَة:على األَ  جيبُ أص التّالي بِتََمعُّن، ثُم  الن   ْقَرأأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1(أَضع دائرة َحْوَل اإلجابَة الّصحيَحة:

 ________ جاري فيَجّمع الت  ذََهبَْت َحنان إِلى اْلم  -أ

باح                   اْلعَصر *                   *اْلَمساء                *الص   

________ َمَن الثَّْوبـدَفَعَْت أ م  َحنان ثَ  -ب   

  ِلْلبائِعِ  *                         *ِلواِلِد َحنان       *ِلَحنان                     

_________ جاري معع التّ إلى المجمّ  حنان   هبتْ ذَ  -ج  

هاتِ والدَ *                        تهاخْ أُ *                                والدها*  

ْفَرد  َكِلَمة )-د  ___________ثِياب( : م 

 )َحنان تَْشتَري ثَْوَب اْلعيِد(
اْلَمساِء ذََهبَْت َحنان َمَع واِلَدتِها إِلى اْلُمَجّمعِ التِّجارّيِ ِلتَْشتَِرَي ثَْوَب اْلعيد َدَخلَْت َحنان في 

 َوواِلَدتُها ُدّكاَن اْلَمالبِِس، فَقالَِت اأْلُمُّ ِلْلبائِعِ:

 َمساَء اْلَخْيِر! َهْل أَِجُد ِعْنَدَك الث ْوَب اْلُمناِسَب اِلْبنَتي؟

ْلبائُِع: نَعَم. َوَعَرَض َعلَْيها الثِّياَب اْلَمْوجوَدةَ لََدْيِه.أَجاَب ا  

، َوقالَت: ْهِري   اِْختاَرْت َحنان الث ْوَب الز 

 أُّمي، أُريُد هذا الث ْوَب، ِمْن فَْضِلِك!وافَقَْت واِلَدةُ َحنان، َوَدفَعَْت ثََمَن الث ْوِب ِلْلبائِعِ.

 

َودَفََعْت ثََمَن الثَّْوِب ِلْلبائِعِ.وافَقَْت واِلدَة  َحنان،   
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* أَثْواب       * ثَْوب                            ثَْعلَب                      * 

 )2(أجيبُ  عن األسئلة التالية:

.____________________ماذا أَرادَْت َحنان أَْن تَْشتَِري؟ -أ  

_____________________.ما لَْون  ثَْوِب َحنان اْلَجديِد؟  -ب  

______________________.أَْيَن ذََهبَْت َحنان َوواِلدَت ها؟  -ج  

 ثانيا: )نشيد أمي وأبي(
 
         الفراغ بالكلمة المناسبة: أملُ  -
 

 ي __________ي وأبي                   حبّ مّ *أُ 
 

 مي و_________وْ فو                يَ صْ ما يَ هِ *بِ 
 

 لى__________ي و____                أحْ *أمّ 
 

 قلبي وفمي.   *لهما_______         
  :ؤال الثّاني:المهارات اللغوية السّ 

 * )أ( أضعُ  اسم اإلشارة المناسب مكان النقط   )هذا  -هذه (

  .____   بنت  جميلة . -2                             .نشيط   ولد   _____  -1

_____ َمْدرسة  نَظيفة .-4                           .سريعة   طائرة  _____ -3  

 )ب( أُميّزُ  بين الاّلم الّشمسيّة والاّلم القمرية في هذه الكلمات:

 

 

 -دو     شْ يَ   -األبدي   -نغٍم       -َغدي    
 أبي

ــــ   التّفاُح  ـــ  اْلَولَُد ــــ  الّصْدُق   الّشْمسُ  ـــ    اْلَمْسِجدُ 
  اْلَحِديقَةُ ــــ    ـــ  اْلبِْيُت ـــ   التّْمُر  ــــ   اْلَمْدَرِسةُ  ـــ 

 التّْمَساحُ 

ـ 
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 الم قمرية       

        
 الم شمسية 

  

  

  

  

  

 
 )ج( أميّزُ  نوع  المدّ  في الكلمات:

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

____     ____  _____     ____   ____   ____     _  

 (أَِصُل بْيَن الكلمة وضّدها:د)

 الّسؤال الثّالث:المهارات الكتابية 

 * أْكتُب اسَم اْلمْهنِة الّتي تُوّضُح ُكّل ُجْملٍَة فيما يَأتي:

)  ___________   (  يَْقضي بَْيَن النّاِس.  -1  

) _____________( يُنَّظُم حركةَ المروِر.-2  

عالج المرضى.)_____________( يُ -3  

.واألبراجَ  جسورَ الْ  مُ صمّ )____________(يُ  -4  

 خارج    ساخن-1
 بارد     صغير-2
 بير  كَ    سعيد-3
 زين  حَ    داخل -4
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ُ  الجملةَ  ،وأختارُ  الكلمة المناسبة أِل مْ لُ  الفراغَ :   )    َكثَْرة    -  ُعلُّوِ    -     *أقْ رأ
 بُْعِد(

. 

       

 
 
 
 

 الكلمات إلى حروف ومقاطع: أُحلّلُ  الّسؤال الّرابع:)أ(
______/ _____/ ____ــ ع ْصفوٌر           1  

_____/  ____/  _____ــ   ِكتاٌب              2  

  _____/   _____/ _____ْمساٌح             ـِ ــ ت 3

______/ ____/  ____ــ صاِدٌق             4  

______/  _____/ ____ــ  أَعيش              5  

_____/ _____               أ ّمي -6  

 )ب(أَرّكُب ِمَن الحروِف والمقاطع كلماتٍ  وأكتبها:

____________ٌب                  /ـتـَ  / َمكـْ  -1   

____________ٌر                   /ريـ    /سَ  -2  

______________ضي                      /أَرْ  -3  

____________ٌب                   /را  /ت   -4   

:دارِ قْ مِ بي بِ أَ  بُّ حِ نُ           

ماالسّ ________
 ءِ 

جباال_________
 ل

ِمياه اْلبَْحرِ ________  
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___________                 ـةٌ / َسـ /رَ  /َمدْ  -5   

مْص/دَ/ ر                    _____________ -6  

 مع أطيب األمنيات بالنّجاح والتّفوق                            


