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               2017-2018 
 لثلثّاالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي اامراجعة  –اللغة العربّية 

 ______  الّتاريخ :________ (األّولالّصف )  االسم :________________
 

 السّ ؤال األوّ ل:

:جيب  أ   ثّ  *أقرأ الفقرة    

نون ران ،اي أعظم  إنحساٍن يف الحكون،) أيب اْلح ،وع نوان  الّسعادِة يف م نحزلنا(أنت  مصحدر فخح  

 أ  ستخح رج   من   الفقرةِ   كلمة   هبا:

السعادةمشسية: االم   -2الكون      - اْلنونقمرية: االم   -1  

أيب لياء:اابمد   -4               أعظم:اساكن   اطع  مقح  -3  

اْلنونلواو:اابمد   - 6إنسان         -ايأللف:اابمد   -5  

يف منحزِلنا؟ الّسعادةِ  هو ع نوان  *من   

 أيب
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 الّسؤال الثّاين:

 *)أ( أختار)ضّد( الكلمةمنح  بنيح   القوح سني:

(حارٌّ   –ابرد  )                            ساخن  -1*  

(حزين   –) مسرور                             سعيد  -2*  

(طويل    -  كبي  )                          صغي  -3*  

(صغي   –طويل  )                          قصي  -4*  

(أمام   -  داخل  )                          خارج  -5*  

فوق(   - خلفأمام                            ) -6*  

 * )ب(أضع   دائرة   حول   الصّ ورة الّ يت هبا مقطع ساكن وأكتب   اسم   الصّ ورة:

 

 

 

 

 

 قرد

 ثعبان
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 السّ ؤال الّ ثالث:ألّون اسح ي واسح م أ  يب:

 

 

 

 

 

 امسي:_____________________________

 الّسؤال الّرابع:أرّتب الكلماتِ  ألكّون مجلة   مفيدة  :

تقف   -جّدها -هند   –جبانبِ  -1  

.تقف هند جبانب جدها  

تهد  ـم   –تلحميذ  -2 ّمد   –جح ُم   

.ُممد تلميذ جمتهد  

أ ِحبّ  –كثي ا   –أّمي -3  

.أمي كثي ا أحب  
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 السّ ؤال اخلامس:)أ( أ  دح خل )ال( على الكلمات وأنح طقها:

(احلباب)ابب                       -1  

(فاحالتّ تّفاح                     )-2  

(قمرالح قمر                     )-3  

(قلمالح قلم                     )-4  

(كتابالح ِكتاب                 )-5  

(علبالثّ )             ثـ عحلب   -6  

ل               -7 (ملالح )مج   

(صاناْلح )       صان  حِ -8  

 )ب(:أحلّ ل   الكلمات إىل حروفٍ  ومقاطع:

.م  /ـعلح ِعلحم                  -1  

.خـ/اي/ل  خ يال              -2  

صبـح /ر  ص ْبح                 -3  

ط/بيـ/ ب   ط بيب         -4  
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تبحدل  ه   ابْلرِف املكتوب:  الّسؤال الّسادس:)أ ( أ ححذف  اْلرف األّول من الكلمة ّث أسح

.عون )عـ(                     لون )لـ(             ك وحن-1  

حقيقة.)حـ(دقيقة                  )د(           رقيقة   -2  

 الّسؤال الّسابع:أكح تب   اسم   الح مِ هح نة الّ يت تدّ ل   عليها الصّ ورة:

 

 

 

 

 

 

 )ب(:أنحسخ خبٍط مجيٍل:

اِر ر مضان.  ن صوم  يف َن 

.نصوم يف َنار رمضان  

.نصوم يف َنار رمضان  

 خباز طبيب     معلم
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 الّسؤال الثّ امن:)أ( أختار   اإلجابة   الصّ حيحة   مّ ا بني   القوسني:

حنحن (   –اي    – يف)  .________الكونِ  إنسانٍ  ظم  أعح  ت  أنح -1  

(أنت    – إىل  –_________معّلمي.                )أنح  رسالة   كتبت  -2  

هي( –ن  حنح  – أان) بُّ أّمي.                  __________أ حِ  -3  

حنحن (     –أ ان    – يف.             ) ةِ قيب_____اْلح  الكتاب   وضعت   -4  

على (  –  دعنح   –يت.           ) يف غي ______جدّ خي الصّ أ   تركت  -5  

 )ب ( ألّون الّصورة وأكتب  مجلة   تعْبُّ  عن الّصورةِ : 

 

 رمضان كريم
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ن (:  الّسؤال التّ اسع:)أ( أضع   ضمي   املتكلّ م املناسب )أان – نـحح

.              أان -1 مات.معلّ  حنن -2               ط بيب   

مهندسون. حنن -3                     .          ولد  أان -3  

.بنت  أان -6                       فّّلح .        أان-5  

جّنار.أان -8             رجال  اإلطفاِء.    حنن -7  

بِل.   أان-9 تقح صاِئمون.          حنن -10              ط بيبة  املسح  

 )ب( أضع اسم اإلشارة املناسب:)هذا – هذه(

.ابب  هذا  -1  

أ ّمي. هذه -2  

أ يب. هذا -3  

ِعد  أ ّمي. هذه س أفحعل  -4 األشياء  اّليت ت سح  

م عّلم يت.هذه -5  

خي.أ   هذا -6  

ديقي.ص   هذا -7  


