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               2017-2018 
 لثّاينورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي ا –اللغة العربّية 

 ______  التّاريخ :________ (    ّولالّصف )  األ االسم :________________
 

السّ ؤال األول: )أ( أضُع دائرًة حول الّصوت الّطويل حلرف الصّ اد يف الكلمات 
                       :الّتالية

 1-صا ح                    2- صيصان
 3- صو ص                   4- صاروخ
 5-صر صو ر                   6-صابر

 
:مثّ ألّون الّصورة حتت  الّصورة   اقص يف الفراغالنّ    أو املقطع احلرف   كتبُ أ :)ب(    

           

                                                
 

 

ووسطا   ل طب     ـةطبــــــ   
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  :يف اجلملة  الّتالية  اد لضّ حرف ا حو ل   دائرةً  ضعُ أ :)ج(

 

 

 

 

 

  :الية التّ الكلمات    لُ حلّ أ)أ(  :الّسؤال الثّاين 

    : ــ  -ب ص ر  --ـــر  -/--ـصـ  -/--بـــــ  

--ــــض--/--بـــــيـــ  --بي ٌض:      

---ر---/---طو--/---ســـــــ--سطوٌر:   

---ة-- /ــــر-/----فيـــ---/---ظ---ظفريٌة :  

---ن-/---غصـ  -ُغص ن :   

--ش  ----/----عا-عاش  :  

 

  :مفيدةكلمة   نُ ألكوّ واملقاطع    احلروف  ب ُ ركّ أ:)ب( 

ظبــ ي    ظبـ  / ي  -1  

 ضاع  ضفدٌع يف غابة  الضّ باب  
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سطور ٌ         سـ  /طو/رٌ  -2  

صن دوق         صن ـ/دو/ق -3  

أض رار         أضـ  /را /ر -4  

عُـش           عـُ /ش -5  

غـ دير      غـ  /ديــ / ر  -6  

  الّسؤال الثّالث

:يف الكلمات الّتالية   دائرًة حول  الّصوت القصري حلرف الغني )غ( أضعُ  أ( )   

 غُ ـــــــبار   -      غُ راب      –      غ  ناء    –            غ  نم 
                                                                                                      

: يف الفراغ   مث أكتُب اسم الّصورة اجلميلة أبلواين ورة  ن الصّ لوّ أ )ب(   

 

 
 ظْبي 
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:اجلملة الّتالية   اجلميلخبطي  نسخُ أ )ج(  

 

شجاعٌ  ُعص فور ٌ عن رب  
 

ر شجاع ٌ عن رب عصفو  
 الّسؤال الرّ ابع:

: يف الفراغ   وأكتبها مفيدة أكّوُن من احلروف  كلمات)أ(   

 

   

 

                                 تفاح    –علم    –بلح   –صوف   -  غصن 

 

 

ف -و  –ص  -ن    –ع  -غ   -ل   –ز  –م  –ح  –ا  –ت  –ب   
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                               ( هذه   –هذا  )           :أمألُ الفراغ ابسم اإلشارة املناسب)ب( 
شجرةٌ  هذه   ابٌب                                       هذا  

بنٌت                هذه   ولٌد                                       هذا  

 

: تني الّتاليتنياحلرف املناسب للكلمنُ صوت ألوّ  )ج(  

ظل                                                                                        

 

                  يلييؤي  رابغ            غغتتتتنتتال                                                        
غ غغغ               غغغغغ  

 

: ادهبا حرف الصّ  ثالث كلمات  أكتب ُ  )د(  

صقرٌ      -      صخرٌ       -    صحراءٌ    

 

 ظِ 

 

 ظِ  ظِ 

 غِ  غ ِ غِ 


