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 مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول
 2019-2020العام الدراسي  

 11/2019التاريخ /                      الشعبة:_____                 -  الثالث  الصف :

 المادة : اللغة العربية                                 اسم الطالب : ________________
 الفهم واالستيعاب األّول:الّسؤال 

 أ-   أقرأُ ثم أجيُب على األسئلِة الّتي تليها:  

ذهبت ْاألرنوبة إلى القرِد وأخبرتهُ أّن شيئًا يـحدُث في منزلِه انطلقا نـحو المنزِل 
 سريعًا، ووجدا الثّعالَب ملقاةً على األرِض تئنُّ من شّدة األلم .

 الفطَر الّسامَّ!( قالت أرنوبةُ.)أوه.. ال، ال بدَّ أنـهم تناولوا 

 عشاِب!( قاَل القرُد.)سأذهُب ألُحضَر بعَض األ

 1- أختاُر اإلجابةَ الّصحيحة مّما بين القوسين:

_أين كانت الثّعالُب ملقاةً:1  

 )الّشارع_ األرض_الحديقة(

_َمْن الّذي أحضر األعشاَب للثّعالِب:2  

 ) ااألرنوبة_ الجمل _االقرد(

الثّعالب: ت_لماذا تسمم3  

 ) ألنهم تناولوا الفطر الّسام_ ألنهم تعرضوا للهواء البارد(

لماذا ذهبت األرنوبة إلى القرِد؟-2  

______________________________________________  

 



2 

 

_ كيف كان حاَل الثّعالُب ؟3  

_____________________________________________ 

 

أكتُب عنوانًأ للفقرة. -4  

______________________________________________  

 ب _ من نشيد )أحبٌّ الّرياضة (

أكمُل النّشيد بخٍط جميٍل: -1  

أغضبا  (–ربحت  –أقوى –لعقلي   –فهمي  –)جسمي   

 إذا ما_____ فشيء جميل 

 إذا ماخسرت فلن ______

   أحب ُّ النشاط______و ________ 

                                               ألصبح _____ويزداد _________

 ( أمام العبارة الخطأ:Xأمام العبارة الّصحيحة و ))√( أضُع -2

 )           (     تعالج الرياضة بعض األمراض .           (1

 )           (                   ضّد كلمة بهجة ً) فرح ( .  (2

 )           (                يتمتع الالعب بروح رياضية  (3
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 :اللغويةالّسؤال الثّانّي: القواعد 

    أسلوب نداء بوضع عالمة على المتضمنةأميُز الجملة  - أ
 . وعالمة         أمام أسلوب التعجب

 ماذا تفعل يا بني؟         ________-1

 ________   أكبر المسجد!         ما-2

 _______  !منظر الّشروق رائع إلهي يا-3

 ما أنظَف الّشارع!         ________ -4

 _________!الحساء  طبق ما أكبر -5

 ___________!أنشط الثعالب  ما -6

 أسامة التسخر من اآلخرين _________ يا -7

 أعبُر عن الّصور مرةً بجملٍة اسميّة وأخرى بجملٍة فعليّة:-ب

 

 

 

 

 

 

________________________اسميّة:___________ جملة  

 

_________________________فعليّة:___________ة جمل   
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 ج - أحدّ د نوع الجملة إذا كانت جملة اسميّة أو فعليّة .

 لفيُل حيواٌن ضخُم.               ) جملة __________  (ا_ 1

 ) جملة __________ (     والتّلويِن.يحُب األطفاُل الّرسم _ 2

 ) جملة __________ (       األحالُم الجميلةُ مفرحةٌ.     _ 3

 ذاكَر محمٌد دروسه.              ) جملة __________  (_ 4

 

 د-  أنادي على صديقي وأنهاه عمايلي :   
  1-اللعب بالّشارعِ.

____________________________ 

إلكثار من أكل الحلوى.ا  -2  

 

 ه _أصنف الكلمات التّ الية وفق الجدول التّ الي :   
اجلسْ  -انظرْ  – أكتبُ  –نرفُع  -حفظ َ –طارت  –اترك ْ  –تغرُد  – ت ْأشرقَ   

 فعل أمر فعل مضارع فعل ماٍض 
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 أقرأ الفقرة التالية :  -و

 صغيرٌ حجمه ُ ،عة األنف مدرَّ  وهو من الحيواناتِ  ،ديات من الثّ  صغيرٌ  حيوانٌ  الخلدُ 

 القوية .  وأسنانهِ  حيث يحفرها بمخالبهِ  ، في األنفاقِ الخلد ُيعيش ُ

 -أستخرُج من الفقرة:

:_____    حرف مشدد              حرف جر:    _______              

: ________                        حرف عطف:__________تنوين ضم   

كلمة بـها ال قمرية:_____          كلمة بـها ال شمسيّة :_____              

:_______فعل مضارع                 حيوان:_______          اسم   

 ال الثّالث: المهارات الكتابية  الّسؤ

 أ-أضُع خًطا تحَت همزة الوصل وخطين تحَت همزة القطع:
 

واجبات وافهموا قولي: إنَّ من أهَم  قاَل المعلُم ألوالده: اسـمعوا يا أبنائي
المسلِم الّدعوةَ إلى هللاِ واعلموا  أنَّ الّطريقة الّصحيحة للدعوةِ تكوُن بالحكمِة 

 فأمروا يا أبنائي بالمعروف وانـهوا عن المنكر.     والموعظِة الحسنِة،
ياأستاذ.   قال الّطالُب: سمعنا،  

 ب – أختاُر اإلجابة الصحيحة : 

المسابقة (–فازأخي في ) ألمسابقة -1  

.إلى ( النادي –ذهبت ) ألى  -2  

!اجمل ( المدرسة  –ما )أجمل  -3  
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َل ِمْن َكِلَمِة ) َعَمل ( وأستبدل بِه أَحَد الحروِف اآلتيِة ، ثمَّ  - ج أْحذُف الحرَف األَوَّ
   أكتُب الَكِلَمةَ الجديدةَ:   

 __________أ

 __________ح

 _________ج

 مما بيَن القوسيِن : أختاُر الكلمة الّصحيحة إمالئيًا-ح

 الحقيبة( -الحقيبت  -) الحكيبة حمل الولد ______ .                            -1

 

 يظهب(    -يذهب  -____  أخي إلى المدرسة.                        )  يزهب -2
 
 ( الطئرة -التائرة  -يسافر أبي  بـ _____.                             ) الطائرة -3

 
 فنضك (  -فندق  -يقيم صديقي في ____ كبير.                        ) فندك -4
 

 التلفاز ( -الدلفاز  -نحن نشاهد _____ في المساء.                   ) الطلفاز -5
 
 الفكير ( -الفقير  -أنا أساعد الرجل ____.                              ) الكير -6

 
 المتعم ( -المطعم  -ّطعام في ______.                  ) الطعم نحن نتناول ال-7
 

 تلميز ( -تلميذ  -خالد ____ مجتهٌد.                                 ) تلميظ -8
 
 الثلة ( -الصلة  -أخي يفضل لعبة كرة _____.                       ) السلة -9

 

 

 

 خ(أرتُب الجمل التالية :
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، باسل ، أخته ، الحقل ، فيمع ، ركض  -1  

______________________________________ 

، حلوى ، اشترت ، الدكان ، من  رشا  -2  

                               

  
 د  – أحلّل الكلمات  التّالية إلى مقاطع 

 __________./______  /نََظَر ____ - أ

 _________./______  /____ حاِرس - ب

 _____/_______/_________أْحالم  - ت

                

 و- أكتب الجملة التالية بخط جميل : 

 

 ياصديقي التسخْر مْن أحدٍ 
 

_______________________________ 

 

 

 بالتوفيق والنجاح ،،،،،،،،،،،،،،،،،


