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

 
 السّ ؤال األوَّل: من درس )مصباح وبندق   (

 أقرأ   النّ ص ثّ  أجيب   عن األسئلة   الّ يت تليه :
كبرية    سّيدة  عاَد إليه برفقة  صديقه  بندٍق، حىت عندما جاءت  ببة الّسعيد منذ  أن  تّل الدّ  مصباح   مل ي غادر          

، وعندما جاءت م طربة  مجيلة  طويل  يبحث  عن حارس مرمى ابرعٍ  ، وعندما جاَء شاب  تبحث  عن طّباٍخ ماهرٍ 
 تبحث  عن عازف  عوٍد موهوٍب .

الس عيد ؟ ببة  الد   إىل تل    مصباح   د  عا برفقة من  -1  
.عاد  برفقة صديقه بندق  

؟ الس عيد   مصباح تل  الدببة   _ هل غادر  2  
 ال ، مل يغادر مصباح تل الدببة .

مرمى ؟  عن حارس  يبحث   ذي كان  ال   الش اب   شكل   صف  أ-3  
.شاٌب طويلٌ   

؟ببة  إىل تل  الد   الكبرية   ملاذا جاءت الس يدة   -4  
.لتبحث عن طباٍخ ماهرٍ   

 
 الّسؤال الثّاينّ: من درس )  هّيا إىل الّسريك (

 
 أقرأ   النصّ  ثّ  أجيب   عن   األسئلة الّ يت تليه :

 واملغامراتَ  البهلوانّيةَ  األلعابَ  ، فقد عرَف الّرومان  الّسني   ابلّسريك  إىل آالف   ه  الّشبي يرجع  اتريخ  العروض           
وأبنائهم . امللوك   ، ورّوضوها لتسلية  احليواانت   تلكَ  الفراعنة   ، كما استخدمَ املفرتسة   صارعَة احليواانت  وم اخلطرةَ   
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؟ البهلواني ة   األلعاب   من أول من عرف  -1  

 الرومان هم أول من عرف األلعاب البهلوانية .
؟ املفرتسة   احليواانت   الفراعنة   ملاذا روض    -2  

نائم .لتسلية امللوك وأب  
. ضعها يف مجلةٍ أمن ( مث ضد  كلمة ) اآل كتب  أ  -3  

 اخلطرة 
 اللعب مع األ سود خطر.

 
 السّ ؤال الثّ الث :

ومعناها : الكلمة   بيَ  صل  أ     
 الكلمة املعىن
 ترويض   قسوة  

خوب  ي   تدريب  
ساويت    صائبةٍ  

ةلظ  غ   األراضي الواسعة اخلضراء  
عاقبي   نتواز     
عن األرض   ما ارتفع     

 
اخلضراء   روج  امل  

ل  ت   صحيحةٍ   
 

  السّ ؤال الّرابع: 
زمن  الطّفولة : من نشيد   حفظأسطرين مما  كتب  أ   

 
 إان لفي زمن الط فولة والس ذاجة والطهور

 حنياكماحتيا البالبل واجلداول والز هور
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 السّ ؤال اخلامس:

 أ_ أختار   اإلجابةَ  الصّ حيحةَ  جلمع   الكلمات   اآلتية   :
 

، العب (    مالعب : ) (             _          ملعب   مسارح:   ) مساريح ،  مسرح    
( عأسابي   :) سبع    ،  أسبوعٌ           (            _   فنون أفنان     ،   : )     فنٌ   

 
 ب_أختار   السّ ؤال املناسب لكّل إجابٍة ممّا أييت :

 
الس فر  . نعم ، أحب    -1  

؟ الس فر   هل حتب                                    الس فر   ؟                    حتب   ملاذا  
. الش ارقة   يف إمارة   أسكن   -2  

؟ تسكن   كيف                                     ؟                              أين تسكن        
اعة الث الثة .الس   الغداء   طعام   أتناول  -3  
؟ ءمىت تتناول طعام الغدا                                ملاذا تتناول طعام الغداء ؟                  

 
 ت-أ  دخل   على الكلمات   اآلتية ) يف ( مّرةً ، و) الفاء ( مّرةً ، و) الالم ( مّرًة أخرى:

 
الالم ( مسبوقٌة بـ ) ( الفاء مسبوقٌة بـ )  ( يف مسبوقٌة بـ )   الكلمة  

م للنو   الن وم  يف الن وم  فالنوم 
 الس مكة  يف الس مكة  فالسمكة  للسمكة 

 
 ث-أمل   الفراغ مما بي القوسي :  

أيب          ) حرف عطف ( وحرتم   أمي أ-1  
( معطوف عليه أو ابحلافلة   ) مشي ا أذهب  إىل املدرسة-2  
)معطوف (   صليتتوضأت  فـــــ-3  
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 :  مناسب   عطف   ف  حبر  الفراغَ  مل  أ-ج
(  ف  أو ، ث ، و ،   )  

ت .صلي  ـــــف توضأت  -1  
أمحد . و لعبت  مع علي-2  
. الص يف   مث الربيع   أييت فصل  -3  
  .عصري  الأو   ليب  احل اشرب  -4

 
 

 السّ ؤال الّسادس :
 : رمسيتعن  مجلةً  كتب  أة مصباح وبندق و شخصيات قصّ  رسم  أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ب سم لطالظة: يرتك الر  مالح
 .مصباح وبندق صديقان خملصان لبعضهما البعض 


