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     2017  – 2018 

 تحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي الثالثورقة مراجعة لالم –الّلغة العربّية                
 التاريخ : ______________ (  4) الّصفاالسم :______

 الّسؤال األول: من درس يف اْلمطعم  : أ- اقرْأ الفقرَة اآلتيَة مثّ أجب:
  .طعم  امليف  ادائم   الغداءَ  األسرة   يف يوم اجلمعة . تتناول   طعم  املإىل  األسرة   تذهب         
 مثّ  ،من النادل   عام  الطّ  قائمةَ األب  يطلب   مثّ  مطعم  إىل الْ  األسرة   تدخل   .وكبي   واسع   املطعم  

ليلى أما  ،فطية ابجلب   أمحد يطلب  و  فطية ابللحم   األم   تطلب   ،عامَ الطّ  ويطلب   قائمةَ الْ  يقرأ  
 .جاج  فطية الدّ  حتب  

؟  فطائر اخلليج   إىل مطعم   األسرة   مىت تذهب     1-  
________________________________________________ 

ليلى ؟بُّ حت ماذا-2  
________________________________________________ 

؟ الغداء   األسرة   تتناول   أين   -3  
________________________________________________

 استخرْج مَن الفقرَة الّسابقَة ما يلي  -ب
 ____   ____جاج:___مفرد الد   -2___               ____:___ ااسم  -1
 _______:______فعلم  -4______        __حرف جر:_ -3
 _______:___مفرد: مطاعم -6____           __بري:_ك    :معىن -5
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  ج- رتْب الكلماَت اآلتيَة لتصل  إىل مجلة  مفيدة  :
 1- مطعمٌ  - هذا-  كبريٌ 

________________________________________________
  ر  حيض   -الفاكهة   - اخلادم   -2

________________________________________________ 
 يقرأ   -قائمة   - األب   -الط عام   -3

________________________________________________ 
  _ و خاليةٌ  -_ املائدة  كبريةٌ   -4

________________________________________________ 
 
 إىل الّلغة االجنليزية:املفردات الّتالّية ترجْم  -د
 

 الّّتمجة الكلمات
  جاجد

  كبري
  ادلالن  

  املائدة
  سلطة 
  مطعم 
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 :اقرْأ الفقرَة مثّ أجْب  -أ ( الّسؤال الثّاين من درس ) تعالوا لنتسلى
 ناك الكثي من احليواانت  ه   شاهدَ  بت املاضي.يوم السّ  احليوان   إىل حديقة   تيمور   ذهبَ       

وله  الفيل   أمامَ  يقف    املوز ويلعب ويضحك. تيمور  أيكل   القرد   .رافةقرد والفيل والزّ مثل الْ 
 تيمور   واستمتعَ  .جر  الشّ  أوراقَ  أتكل   رافة  الزّ  .رافة  الزّ  إىل قفص   تيمور   يتجه   مثّ  ،خرطوم طويل

 ا.سعيد   إىل البيت  وعاد َ 
  ؟ احليوان   حديقة   إىل تيمور   مىت ذهب  1-

________________________________________________ 
 ؟ احليوان   هي احليواانت اليت توجد  يف حديقة   ما -2

________________________________________________ 
 ؟ الزرافة    أتكل   ماذا  -3

________________________________________________ 
   اخّْت اإلجابَة الّصحيحَة مما بنَي القوسني  : -ب

 (  طويل   –)  قصري        له خرطوم ______.              الفيل  -1      
 ( حديقة احليوان   -املدرسة  )         .        إىل ________ تيمور   ذهب  -2
 (      املوز        -     )  التفاح           .        _________ القرد   أيكل   -3

 (   احزينم       –   ا)   سعيدم                 _____  إىل البيت   تيمور   عاد   -4     
 : من الفقرة   استخرجْ  -ج
 :______ فعلم  -2:_______              ااسم  -1
 :_____مجلة اسية -4حرف جر:______          -3
 : سم زاء اجلّ أجْ  اكتبْ  -د

  _____،________،__________،____،_________،ساقأنف،___
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 إىل الّلغة االجنليزية: املفردات الّتالّية ترجمْ  -ه
 

 الّّتمجة الكلمات
  ج  املهر  

  حديقة احليوان  
  املوز

  ساق 
 

 : اخّْت اإلجابَة الّصحيحَة مما بنَي القوسني  :-ة ( أ: ) القواعد الّنحويّ الّسؤال الثّالث
 يف( –إىل    –)من                         _____ املدرسة   غلم   يذهب   -1
 على ( –عن   –)يف                     _____ الغرفة   األلعاب   وضعت   -2
 ( مدرسةٌ  - بيتٌ  .                                  ) هذا ______ كبريٌ  -3
 (   زرافةٌ   -  دبٌ   هذه _____ طويلة .                                  ) -4

 :حسب اجلدول الّتالّ إىل امسية وفعلية  الّتالّية ملاجلّ  صنفْ -ب
 ة . يكتب  الولد  القص   -1
.تقرأ  الد   سارة   -2  رس 
 .احلليب   يشرب  أخي -3
 .أمحد  يذهب  إىل املدرسة   -4

 
 اجلملة الفعلية اجلملة االمسية
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 أكمْل الفراَغ ابلكلمة املناسبة :  -ج
 (      ما -ماذا -أين  -مىت )                                          

 ؟         لميذيذهب الت  ______ -1
 املدرسة.التلميذ إىل  يذهب                

 ________  تذهب  إىل املدرسة  ؟   2
 .ابعة  الس   اعة  الس  يف  أذهب  إىل املدرسة  

 ؟    من الفاكهة   تفضل  _________   -3
 من الفاكهة. فاح  الت   ل  أفض               

 _____ اسك؟ -  4    
 اسي سارة.              

 عّّبْ عن  الّصور اآلتية  جبملة حتتوي على فعل مضارع : 
 

 __________________________ 

 _______________________________ 
 

 ________________________________ 

http://www.google.ae/url?url=http://clipart-library.com/write-on-cliparts.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiF8M2htI3bAhVL26QKHecxAhkQwW4IGTAC&usg=AOvVaw2nDXxtrMyostfQteXH7ntc
https://www.google.ae/url?url=https://www.123rf.com/photo_52071643_stock-vector-boy-watching-tv.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi4mpmCtY3bAhWEyKQKHRixBkIQwW4IFzAB&usg=AOvVaw2g8_79GfED_GkQfrS6GHiI
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 ) مهارة اإلمالء ( اخّْت الكلمة الّصحيحة مما بنَي القوسني  :  :الّسؤال الّرابع
 (  الزرافت –لزرافة)  ا                              .______ طويلةٌ  -1
 الكرد  (  – لقرد  ا  )     .               _________ املوز   أيكل   -2
 جرة(الش   –) الشجرت        ______ .                الفلح   زرع    -3

 ( بطن    -)   بنت   .                ةٌ _______ كبري  ان يل   أ      -  4   
ون األصفر والفيل ابللون القرد ابللون البين والزرافة ابل : لوْن الّصورةَ ل اخلامسّسؤاال

 :ماديّ الرّ 
 

 
  

 ) مهارة اخلط ( انسْخ اجلملَة خبٍط مجيٍل ومرّتٍب : : الّسؤال الّسادس
 

 ، لغة القرآن.ةغة العربيّ اللّ  أان أحب  
 

________________________________________________ 


