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  املادة :اللغة العربّية                                                     

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

 فهم املقروءالّسؤال األّول: 
  َعن األسئلة الّتالية: إىل الّصورة الّتالية مثُّ اُجيبُ  نظرُ اَ 

:  Look to the picture then answer the following questions 
 

 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّصورة تعرب عن    ،            والشتاءالّصيف فصل   ،      فصل الّربيع   ــــــــــــ
   لّشتاءواخلريفاَفصُل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــَفصِل ــــــتتساقط الثُّلوج يف     الرّبيع ،الّصيف  ،الّشتاء    .ـــ

ـــــــــــــــ يف الّصورةعدد أفراد اُألسرة  كمْ    ٤ ،فرد واحد    ، ٦    ــــــــــــــ
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ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يف الفصل ،   يف الـخريف ،  يف الّصيف   مىت تفتُح املدارسُ  أبوابـها ــــ

يَـحرث الفال ح حقلة يف فصل هل 
  ؟ الـخريف

  ال أعرف ،   ال ،   نعم 

  مدرسة ،    ُأسرة  ،  نبيل  َهذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ   مّ أُ  ،   ربيع  ،  خريفٌ      َهِذه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السؤال الثّاين:املهارات اللغوية 
ملفرد أو اجلّمع املناسب: لُ اُكمِ (1)   اجلّدول 

Complete the following table by using the singular or plural nouns: 

  الـّجمع  الـُمفرد

  َمدارس  َمدرسة

  أبواب  ب

  ِجبال  َجبل

  ثُلوج  ثَلج
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  اليت تُناسبُه: اجلملةبني الضمري و  َاِصلُ ) 2(
:ble sentencepronoun with suita following Match the  

 
  إىل الـحديقِة.أذهُب   أ 

 
  

 أَلعُب ُكرَةالَقدِم.  نـحنُ 
 

                  
 .َنذهُب إىل الّسوق  نَـحنُ  

  
 نَلعُب يف الـملعِب.  أ
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  الّتالية: ملاملناسب لتكملة اجلّ ( َهَذا، َهِذه)اسم اإلشارة  َأختارُ    )3(
name of the signal to complete the following sentence: suitable aChoose  

 
  َهِذه ،َهذا   ــــــــــــــــــــــــــــــ ولٌد.

  َهِذه َهذا ،  ــــــــــــــــــــــــــــ َمدرسٌة.

  َهِذه  َهذا ،  ـــــــــــــــــــــــــــ بِنتٌ 

  َهِذه ، َهذا  قَلمٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  َهِذه ،َهذا   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ِكتابٌ 

  َهِذه َهذا ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــ طاولةٌ 

  َهِذه ، َهذا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُكرسيٌ 
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  ابًعا الّرتمجة:ر  
  املفردات الّتالية إىل اللغة اإلجنليزية مُ ترجِ أُ 

Translate the following words into English: 

 Is equal  يتساوى

  Weather  الطّقس 

 Night  الّليل

  
 خامًسا الِكتابة:

 اَ كتبُ  أمساء الّصور التاّلية:

Write the name of each picture below: 

 

   
 

 تُفاحةٌ  َقفصٌ  فـيلٌ  َخروفٌ  ِفنجانٌ 
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   سادساً  الّتعبري اإلبداعي:

 اُ َعربُ  عن الصّ ورة مستعمًال املفردات الّتالية :

Describe the picture by using the following words: 

 

 
 َيذهُب ُمــحمُد إىل الــَمدرسِة.

درسة َيذهبُ 
َ
 ُمــحمـد إىل امل


