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  مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول
  2019- 2020العام الدراسي  

 11/2019/ :الشعبة:_____                                      التاريخ الثّالث الصف :
  للناطقين بغيرها. لعربيةا المادة : اللغة                               اسم الطالب : ______

  فهم المقروءالّسؤال األّول: 
  :عن األسئلةِ اُجيب ُالية ثم التّ   اتالفقر قرأُ أَ )1( 
 ) نشاطي الُمفضل (فِقرة)2(

:and answer the following questions sRead the paragraph 

  مسلّ  ،وهو نشاطٌ  ودكوفضل هو السُ ماكس نشاطي الـمُ  ـمياس

  .   ة األرقامِ لكتابِ    لموالقَ  لوحة مهااألدوات التى استخدِ و

  األدوات    ُمـمتعٌ  وهو نشاطٌ   القَدمرة ُ كُ  بالل نشاطي المفضل هو اِسـمي

  .  والقُفازات  التى استخدمها كرة القدم
  

  السودوكو،السباحة،المالكمة  ماهو النشاط المفضل لماكس؟

  الأعرف  ال ، نعم ،  ماكس مسّل؟ هل نشاط 

  جـميل   ،ُمـمل  ،مـمتعٌ   ؟ صف نشاط بالل

ــ  األدوات التى يستخدمها ماكس   تابفتر ، الكِ لم ،  الدّ القَ    هي ـــــــ

  األرقام  سحِ األرقام ،لحل األرقام ،لمَ لكتابة   لماذا يستخدم ماكس األقالم؟ 

  سعديلعب كرة القدم ،اليلعب كرة القدم، يَ   القدم؟  رةُ حال فقد بالل كُ ماذا يحدث في  

ــ    الكمةدم،المُ القَ  رةِ ودوكو ،كُ السُ   الّصورةاألولى تعبر عن ـــــــــــــــ
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  : )يوم العيد(قرةفِ 3)(

البسي مَ   ، ألبسُ بكراً صحومُ أَ    وم العيدِ حِ يَ صبافي 

  .  ،ثم أذهب مع اُسرتي إلى الّصالةالجديدة 

 أنتظر يوم  .  بزيارة أقاربـي ،ثم أبدأُ   اخذ الحلوى والعيدية

    الكعك اللّذيذ وأُزين البيت بالزينة.  العيد ألكل

 

ــ االعنو   يوم العيد، يوم األتـحاد ،يوم األثنين   ن المناسب للِفقرة ــــــــــــــــــــــــ

  باكراً ، متأخراً ، ليالً   متى يصحو الولد يوم العيد ؟ 

  المسجد ، البيت ، الحديقة  ؟  أين يذهب الولدُ 

  العشاء،الحلوى والعيدية، العـصـير   ماذا يأخذ الولدفي العيد؟

ــ يَزور الولد يوم العيد     األقارب ، الجيران ، التالميذ   ــــــــــــــــــــــــ

  ليأكل الحلوى ، ليأكل األكل ، ليأكل   لـماذا ينتظر الولُد يوم العيد؟ 

ــ المَ  لبسُ يِ  مْ في حال ل ً    البس الجديدة يكون ـــ   حـزيـناً ، فـرحاً ، مـتحمسا

  ال ، الأعرف  عم ،نَ   د؟ البيت يوم العيِ  هل يُزين الولدُ 
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  :(المعلمة)وارحِ )4( 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
  

  ريـــم ،  معلمة،  رنا   مااسم المعلمة ؟

  رنـا، سالـم ، الـمعلمة   من انتهى ِمن عمل الواجب؟ 

نسيت   كتبت يامعلمتي ، الواجب ،  لم اكتب  ماذا اجاب سالم؟ 
  الواجب

  ، اخبـر معلمي ال اخبـرها ، ال أعرف   ماذا تفعل؟ في حال لم تكتب الواجب 

  ال أعرف نعم ، ال ،   هل رنا شجاعة ؟ 

صباح الخير  
    أيها التّالميذ 

صباح الخير  
ريـم  ـعـلـمةالمُ   

هل انتهيتم  
 ِمن الواجب ؟ 

سالم :نعم 
   .يامعلمتي

أشكرك يارنا  
  على شجاعتك

 سفة  آ رنا :
أحضر  مل

 الواجَب.
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  ؤال الثّاني:المهارات اللغوية  السّ 
 : فردةكّل مُ  تمثل  التيالّصورة أختارُ )5(

hoose the picture that represents a singular noun:C  
  

  
 طبيب أسنان : )6(

                     
  
  ســـماعة :)7(
  

                            
  
  
  حرارة :  ميزان)8(

                                 
  
  
  
  
  ظام :ـعِ )9(
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  عيادة :  )10(
  

  
          

  
  جهاز أشعة:)11(

                                     
  
  
  
 
  ِمنظار األُذن:)12(
 

                                                      
 

 
 
  :ناسبة المُ   ستفهاماإلأداة راغ بالف مألُ أَ  )13(

 :Fill in the blanks with the suitable question words  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الُكرة ؟ 

  أين ، في ، متى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ تستيقظ ِمن النوم ؟ 

   متى ،أين ، كيف 
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  ؟  األقالم ــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  كيف ،متى ،أين  

  ــــــــــــــــــــــ تذهُب إلى الـمدرسِة؟ـ 

   متى ،ماذا ،أين
 
  المثال: الية إلى مقاطع كما في  الكلمات التّ  أُحللُ )14(

Analyze  the following words into syllables as in the example: 

 

  ــــة / ر/ ســـ /   مــــدْ   ْدرسةـمَ 

  /         /        أَْقــــرأٌ 

  /           /        أَْلـــــعــــــاب 

  /              ْقـلي ـعَ 

  /            يَــْنمو 
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 الكتابية: ؤال الثّالث:المهارات الس
   اإلمالء:)1(
 الصحيحة إمالئياً: ةالمفرددائرة حول أرسُم )15(

:Circle the correct spelling words  
   

  البيت            البببيت               البِنت                   البييوت    
  
  
  

          الـحديـقة       الحدديقة             الحديف                 الجديقة     
  
  

  كتتتاب             كتاب                       كتبب         كتيب      
 
  : التّعبير اإلبداعي)2(
  فضل: المُ نشاطي عن اُعبرُ )16(

  :Write one sentence about your favourite activity 
  

 

 نـشـاٌط  ، وهـو  ،الـّشطرنـج  ، مـمتعٌ 

نشاطي الـمفضل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (بالتوفيق والنجاح ) 


