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 ورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي األّول –اللغة العربّية 
 _______________:الّتاريخ ______  (  الثّالث )الّصف _________       _________:االسم 

 
 السّ ؤال األوَّل: من درس ) عندما فقَد امللك أحالمه    (

:سئلة اليت تليه عن األ أجب   ثّ  ص  النّ  قرأ  أ  
يرى  ه منُذ وقٍت طويٍل مل يعد  أن   يوًما من نومِه وهو يف غايِة القلِق واالنزعاِج فقد اكتشف   ملًكا عظيًما استيقظ   يُروى أن  

 .أحالًما يف منامهِ 
يف ُكتبهم ومل جيدوا  عجزًا كامالً  لكن هم عجزوا عن ذلك  يساعدوا امللك  أن   حاول  األطباُء بعد هذا االكتشاف وكم  

 .لغياب األحالم أو دواًء يُعيدها تفسريًا
  

؟ يعاين منها امللك يت كان  ما هي املشكلة ال  -1  
___________________________________________________ 

؟ امللك مشكلتهُ  على من عرض   -2  
___________________________________________________ 

لغياب أحالم امللك ؟ فسريٍ إىل ت األطباء هل وصل  -3  
____________________________________________________ 

:الكلمات اآلتية ما ضد   -4  
_______________مأنينةالط  _________________  صري ق_______________  انم    

 
: عنوااًن للفقرةِ  قرتحُ أ -5  

_______________________________________________________  
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 الّسؤال الثّانّ : من درس )  األقدام  الطّ ائرة   (

:يت تليه الّ  أجب عن األسئلة   ص ثّ النّ  قرأ  أ  
مهاوش  كان  (  مهاوش)  ا يف الص ف الث الث االبتدائي ان ضم إليناأذكُر جيًدا صباح أوِل يوم من أايم الد راسِة عندما كن  

 .إىل املدرسِة مشًيا على األقدامِ وكان  يقطُع املسافة   ،حفر الباطن على أطراف بلدةِ (  العشيشِ  )يسكُن يف 
 .الص غار نرى ألوِل مرٍة يف حياتنا أحًدا يـمـشي بـهذه الط ريقِة الغريبةِ  كن ا حننُ   !يـمشي بطريقٍة غريبٍة جًدا كان  

 
ما هو اسم الش خص ال ذي انضم  إىل طالِب الص ف الث الث ؟-1  

_______________________________________________________  
 

؟ كيف كان  مهاوش يقطُع املسافة  إىل املدرسةِ   -2  
_______________________________________________________ 

 
ما هو اسم البلدة اليت كان مهاوش يسكُن ابلقرب منها ؟ -3  

_______________________________________________________ 
 

.ضعها يف مجلة أ ث   ( الغريبة) كلمة    ضد   تبُ أك -4  
________________________________________________________ 

 
 السّ ؤال الثّ الث :

  :جبانب  اجلملة االمسية و      جبانب  اجلملة الفعلية      ضع  أ -0
______كبريٌة املدرسُة  -1  
______مِل ابلر   األطفاُل اللعب   حيب   -2  
_______يفرُح األوالُد ابلعيِد -3  
________أمي كثريًا  أان أحب  -4  
________ صديقي  خالدُ -5  
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 : الفعل وفق املطلوب يف اجلدول  ل  حوّ أ -7
 

 فعل ماضي فعل مضارع فعل أمر
 شارك   _______________ ______________

 ______________ يفرحُ  _______________
ق  صف      

 
 :االسم اجملرور يف مايلي  طني حتتَ وخ رحرف اجل ا حتتَ ضع  خط  أ -3

.أمس سافر  أيب إىل بريوت يوم  -1  
.ابلسكيِ  تفاحة  أمي ال   عت  قط  -2  
.كاألسدِ    أخي قوي  -3  

 
 :عطف مناسب  الفراغ حبرف   أمل   -4

(ف  أو ، ث ، و ، )  
.يت صل  ____ توضأُت -1  
.أمحد _____ لعبُت مع علي-2  
.الص يف _______ بيع فصل الر  أييت-3  
.عصري ال______  ليب  احل اشرب  -4  

 
 :أسلوب النداء فيما يلي  ستخدم  أ -5

.بـجانبك  يـجلس   صديقك مـحمد أن  من  اطلب    
_________________________________________________ 

 
 
 
 
 


