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                                      2017-2018 
 لثّالثمراجعة االمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي ا –اللغة العربّية            

 _( ____  الّتاريخ :________   9االسم :________________ الّصف )   
 :فانوس رمضان ألولالّدرس 

 :يليها ِمن أسئلة  ما ع   ب  يأج ث ّ  القطعة   قرأ  أ-1

لك د كانً احلاج س لمان  ر جالً ك رميًا كان   ياًل، ا ي بيع  فيِه الع طور والّدقيقك بيً ،مي  لك ب ستاًن َج  ،وكان  مي 
ب  من الفاكهةفيه كثير  يف أحد األايم زاره  جار ه  امل حتاجني .  ،و يس اعد  احلاج سلمان  أقاربه  و يزور ه م .ُي 
م  احلاج سلمان تس.ابوال تدخر  شيًئا للم ستقبل،وقال  له : اي أخي أنت تبذر  مالك،إمساعيلاحلاج 
هّبت ذاتّ يوم عاصفةر ،واحلمد  هلل عندي مالر كثير.: املال  مال  هللا، وهو  ي رز ق ين ألساعد النّاسوقالّ 

ّ  خسرْت جتارته   كالم صديقه، أنت ت بذر  هنا تذّكر  ، و شديدةر، فأتلفت ب ستان احلاج سلمان، ث 
ايرب هذا امتحانر :وقال  ،احلاج س لمان ر أسه  إىل الّسماء. رفع  وال تدخر  شيًئا للمستقبل،مالك  
 هللا من الّصابرين . شاء   ، وسأكون  إنْ منك

 َكبريًا يَبيُع فيِه الُعطور والّدقيق ََيلك دُكانً  َماذا كاَن احلاج َسلمان ََيلك ؟-1

 أن ال يبذر ماله ويدخر شيًئا للمستقبل.احلاج إمساعيل ؟ماذا طلب منه -2

 .ألن العاصفة أتلفت البستانملاذا حزَن احلاج َسلمان ؟-3

 استخرج من الفقرة السابقة مايلي:-4

 قال َفعل ماض   -                         تبذر   اُمضارعً  فعلً    -

 عطورََجع َكلمة "َعطر "-                  بستان  ُمفرد َكلمة "بساتني"-

 أنت   امريً ضَ  -                                 هذا اسم إشارة-

 كثرير   تنوين ضم -                                شيًئاتنوين فتح ً -



2 
 

 احلاجالقمرية  الم_               الدقيقمشسية  الم كلمة هبا-

 :بني كل عبارتيني متناسبتني صل  أ-2

 

 

 

 

 

 

 : الّنارنّ الّدرس الثّا

 أقرأ   القطعة   ث   ّ أجيب ع ما يليها ِمن أسئلة  : 

 
.يف ه ذا اجلانت الك تب  .منصور: ت عايل ه نا  

وك تاب اجل غرافيا وكتاب احلساب، وسأخذ  علبة أدوات  : كتاب العلوموفاء: أن أريد ثالثة ك تب
.ه ندسة  

.غة العربية، وكتاب الّتاريخ، وسأشرتي ه ذا القاموس الّصغي: كتاب  اللر: أن أريد كتابنيمنصو   

الكتب وع لبة أدوات اهلندسة. : أخذتوفاء  

رمضان فانوس يُقدم احلاج َسلمان جِلريانهِ   

 أنَت تُبذر مالك طَلب الولُد من والدهِ 

جلقاَل لُه الرّ  كرقيق والسّ الفاكهة والدّ    
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ب عند امل حاسب .، هّيا ندفْع احِلسانمنصور: إذ  

.وفاء: انظ ر إىل ف ندق الوادي األخضر . هو ُيرتق   

الّناس  .استمعي إىل أصوات الّنار تصل  إىل الّدور الثّالث .منصور: الّدخان األسود  ميألً املكان  
.ِ داخل الفندق  

.وفاء: ك يف ننقذ ر هؤالء الّناس  

.اإلطفاء. سأتصل  برجاِل ّشارعِ : ه ناك ه اتف يف المنصور  

.كتابني: كتاَب اللغة العربية، وكتاب الّتاريخ ماذا اشرتى منصور؟-1  

أريد ثلثة ُكتب: كتاب العلوم وَكتاب اجلُغرافيا وكتاب احلساب ؟ماذا اشرتت وفاء  -2  

تصل هبم منصورأعندما  ؟كيف عرَف رجاُل اإلطفاء أن الُفندق حيرتقُ   -3  

بسبب حريق الفندق.؟، ووفاءُ ملاذا  أتخَر منصورر  – 4  

 5- أستخرج   من الفقرِة الّسابقةِ  مايلي:

هؤالء اسم إشارة -                                           نأ   اَضمريً  - 

العلوم َقمرية االمً  -                       التاريخ مَشسية  اَكلمة هبا المً   -  

أخذت فعل ماض  -               ندفع َفعل ُمضارع-          انظر َفعل أمر -  

 كتابمفرد كتب    -                         أدوات"َكلمة مفردها " أداة   –

 :احلوارِ األحداث الّتالية حسب ورودها يف  ب  رتّ أ-2

ُمشاهدة الُفندق وهو حيرتق .                               برجال األطفاء.االتصال   
.وصول رجال اإلطفاء إىل الفندق                                  الّذهاب إىل املكتبة.   

 شراء الُكتب.                        خروج الّناس من الفندق ِبسلم.
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 : ضعها يف الفراغِ ألمات املناسبة و من مادة )ك ، ت ، ب( الك شتق  أ-3

الّتلميذ واجب احِلساب ؟ كتب  هل-1  
ِعشرون َدرًسا . الكتاب يف َهذا -2  
املكتبة اشرتيُت األقلم والّدفاتر واحِلرب ِمن -3  
علّ  -4

ُ
.املكتب َخلف مُ جيلُس امل  

كثريةر.  كتبيف َمكتبة املدرسة -5  
الّدرس؟ كتابةأو ِة َهل تفضُل قراءة القصّ  -6  

 الّدرس الثّالث: الطّبيب الذّكي

 ،ُُث أجب َعما يليها ِمن أسئلة :الفقرة  قرأُ أ-1

عبُة ، ويعمُل ليلً وهنارًا من أجل حُيُب شَ  العادل . كان َذلك اخلليفةُ  يف مدينِة بَغداد خليفةر عادلر عاشَ 
، يتفقُد أحوال الّناس بَنفسِه. ذاَت يوم َمّر اخلَليفُة يف الّشارع املدينِة صباًحا ومساءً َُيّر يف ، فهَو َسعادته

، ويف يده ُزجاجة هبا بعُض ًل جيلُس على جانِب الطّريق، وهو يتألُ فشاهَد َرجُ ، يف املدينةِ الرّئيسي 
ريض، ء. عندما عاَد اخلليفُة إىل قصرهالّدوا

َ
 أن   ،البدّ . قاَل اخلليفُة لنفسهأخذ يفكر يف َذلك الرُجل امل

رضى حتت رعاية الطّبيب ول
َ
ستكن كيَف؟ ل يكن الّناس يعرفون َ يكون مثل هؤالء امل

ُ
شفيات يف َذلك امل

 الوقت.

  .فهَو َُيّر يف املدينِة صباًحا ومساًء، يتفقُد أحوال الّناس َشعبُه؟ َكيف َعرفُت أّن اخلليفة حيب  -1

 ألنه ل يكن هناك أطباء كفايةالطّبيب مَع املريض يف منزله؟ملاذا ال يسكن  -2

أحاطوا املستشفى ابألزهار واألشجار وبنوا دخل كيف بىن املهندسون والُعمال املستشفى؟   -3
 املستشفى معمل وصيدلية.

 :ابقة مايليالسّ من الفقرِة  ستخرج  أ -4

 حيبُ  اُمضارعً  َفعلً -                          عاشماض   َفعلً -

 ذلك للقريب إشارةً  اسمَ  -                  .ـهؤالءللبعيد  إشارةً  اسمَ  -
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 .اخلليفة العادل حيب شعبهَُجلة امسية -

 .عاَش يف مدينِة بَغداد خليفةر عادلر  َُجلة َفعلية-

 اخلليفة فاعلً -                          املدينة ا    جمرورً  اامسً  -

 اخلليفة َكلمة هبا الم قمرية-                     ـالطبيب َكلمة هبا الم مَشسية   -

 على ذلك()اذُكر مايدل  عادالً  اخلليفةُ  كانَ -5

 .فهَو َُيّر يف املدينِة صباًحا ومساًء، يتفقُد أحوال الّناس بَنفسِه 

 )اذُكر مايدل َعلى َذلك(. االرّازي ذَكي   كانَ -6

أوالده أن حيضر قطعة من اللحم ويقطعها إىل قطع صغرية ويضعها يف أماكن  عندما طلب من 
 .خمتلفة حىت يتعرف على املكان املناسب لبناء املستشفى

 الكلمات امل ناسبة يف الفراِغ: شتق  أ -2

 من مادة)ص، ن، ع(: :الً أوّ 

 الكعكة. َهذهِ  صنع َمن-1

دينة  يف َهذهِ  -2
َ
 َكثرية.  مصانعامل

 الصناعة عنَدن أكثر ِمن الزراعةُ  -3

 : من مادة )ق، ط، ع(:ااثني  

 .الولد احلبل ابلسكنيِ  قطع-1

 واحدًة مَن اخلُبز يف الفطوِر؟ قطعة ل الولدأك -2

 َكثرية من الّشكوالته.  قطع ةيف َهذه الُعلب -3
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 (الّدرس الّرابع :)مع العلماء

 الفقرة ث  أجب ع ما يليها ِمن أسئلة: قرأ  أ-1

، وجدوا فيهما مكتبات  ام والشّ عندما فتح  امل سلمون  بالد  فارس  بلًدا ي بنون  ف ي فتح  العرب  ندما ع
مثل  م ليئًة ابلك تب اليوننيِة،فرتَجوه ا إىل اللغة الع ربية،وتعّلم  امل سلمون ك ثيًا من اللغات األجنبية

 ،و فهموه ا،ث ّ يت ترَجوهاتلك  الع لوم الّ .درس  امل سلمون َجوا مافيها من علوم،وتر اليوننية والالتنية
ي بنون  فيه مسجًدا ، مل سلمون ع ندما ي فتحون  بلًدا اكان  ةر. و ي ثع ليها الع لوم اليت عرفوها،وهي  ك   زادوا

لقاهرة : اي بنون يف امل دن الكبية ِمثل ومدرسًة،فإذا كان  الب لد كبيًا ب نوا فيه م دارس كثيًة، وكانوا
يف ،لمني. ظهر   كثير من  الع لماء امل س وقرطبة ، اجلامعات واملعامل و املراصد  وامل كتباتِ وبغداد  

تلف العلوم ،وقد ت رَجت ألف  ك تًبا كثيةً يف هذا العلم، ظهر  )جابر بن حيان(،و ففي علم الكيمياء،ُم 
الّسادس اهلجري(و)جابرر(أول ب عض  ك تب )جابر( إىل اللغة الالتنية يف القرن الثّان ع شر امليالدي )

من ،جعلته ابر أشياء ك ثية يف هذا العلم،واخرتع جلّتجربة العلمية يف علم الكيمياءمن استعمل ا
 ،وهذا سبب ت سميته بـــــــــــ)أبو الكيمياء(.أعظم ع لماء الكيمياء يف وقته

 مدرسة،  مسجًدا    ايفتح العرب بلًدا يبنون فيهعندما -1

دن الَكبريِة -2
ُ
  اجلامعات ، املستشفيات ، املراصد. َبىَن العربُ  يف امل

  جابر بن حيان أبو الكيمياء هوَ -3

 الرازي صاحب كتاب) القانون ( هوَ  -4

 :من الفقرة السابقة مايلي ستخرج  أ -2

 بنوا ماض   َفعلً  -                          يبنون ُمضارع َفعلً -

 علوم    اجمرورً  اامسً  -                     من       اجرً  احرفً  -

 مراصد )مرصد( َجع-                 معامل     ََحع َكلمة )معمل( -

  هذا"اسم إشارة "للبعيد -                    كثريةعكس "قليلة "-
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 اليت  موصوالً  اامسً -              ذلك   "اسم إشارة "للقريب -

 :معان الك لمات اآلتية ستخرج  أ-3

 قرن  سنة 100-2                           فتح دخل بلًدا بقوة .-1

 ألفَكتَب  -3                                       مال نقود-3

 رحالةاإلنسان الذي ُيسافر َكثريًا من بلد  إىل بلد   -6

 )حكاية األقمار الصناعية(:الّدرس اخلامس:

 عما يليها من أسئلة : ب  يأج رة ث ّ الفق قرأ  أ: األولالّسؤال 

لي اباب يف أحدى األمسيات جلس  عارفر يف حجرة م علمة الّصغي وحوله أصدقاءه  الّثالثة ع
كم لو :مارأياحلديث الّذي بدآه عارفر بقوِله ،وراحوا يـ ت جاذبون أطرافوالّسندابد وعالء الّدين

ليلة أربع :تقصد القمر الّذي نراه  مضًيا يف الّسماء أجابه  علي اباب بقولهحتدثنا اليوم   عن األقمار؟ 
لّصناعية. ردد الّسندابد :بل أقصد األقمار احرك رأسه نفًيا قبل أن يقول  ؟ عشرة من الّشهر العريب

ر ألقماا: نعم.  يف ثقة   يقول   أنْ  مة املوافقة قبل  عارف رأسه عال ؟هزّ األقمار الّصناعية:يف دهشة  
وهلا العديد من ، التصاالت بني قارات العاملالّصناعية وهي اليّت ميكن عن طريقها تسهيل عملية ا

 .عالم واجملاالت العسكرية وغيهااالستخدامات يف جمال اإل

 األقمار الصناعية ماموضوع حديث األصدقاء؟-1

 اإلعلم واجملاالت هلا العديد من االستخدامات يف جمالماأهم فائدة لألقمار الّصناعية ؟ -2
 العسكرية وغريها

 .تسقط على األرضماذا حيدث لقطعة احلجر إذا قذفتها يف اهلواء؟-3

 : من الفقرة السابقة مايلي ستخرج  أ -2

 األقمار" القمر"َجع -                  قارات َجع "قارة"-
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 جلس"ضد "وقف-                 اليت       موصوالً  اامسً  -

 .جلَس عارفر يف حجرة َمعلمة الّصغريَجلة فعلية -

 صغريصفة -                              بني    ظرف مكان-

 :مرادف الكلمات اآلتية ر  ختاأ -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلمة )ضخم(تعين -1

 صغي جًدا                                   كبي جًداكثيجًدا                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلمة )صحيح( تعين -2

 خطأ                                           ليس                                     صواب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلمة )إنسان( تعين -3

 نم             بين أدم                                بناء                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلمة )نقود(تعين -4

 مالبس                                        فاكهة                                مال  

 األساليب والرّتاكيب:: ااثني  

 كما يف املثال:أسأل    -1

 أي بيت ختتار من هذه البيوت؟ -ت  : بيت / ختتار .م 

 أي قلم تستعمل من هذه األقلم؟ت:            م:قلم / تستعمل                 

 أي قصة تقرأ من هذه القصص؟ت:                                م:قصة / تقرأ

 هذه الصور؟أي صورة تبحث من :ت                             م: صورة /تبحث

 أي صندوق حتمل من هذه الّصناديق؟ت:م: صندوق / حتمل                          
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 :من املفرد إىل اجلمعِ  أحّول   -2

 م: كيف ننقُذ هؤالء الّناس؟            نسان ؟           كيَف ننقُذ َهذا اإل-1

 هؤالء األطباء؟ :كيف نقابل م                     كيَف نُقابل الطّبيب؟       -2

 كيف نطعم هؤالء األطفال؟م :         َهذا الطّفل؟                كيَف نُطعم  -3

علمة ؟                    م : كيَف نشُكر  -4ـ
ُ
 كيف نشكر هؤالء املعلمات؟هذه امل

 كيف نزور أولئك اجلريان؟م :               َذلك اجلار؟            َكيف نزور   -5

 :تيةالكلمات اآل ضد ب  كتأ -3

 سعيد مات صباح غين بعد كبري غال الك لمة
 حزين عاش مساء فقري قبل صغري رخيص ضد

 :املثالِ كما يف   سأل  أ -4

ت:إىل أي شئ تدعون ؟                   )يدعو / شئ(    -1  

 إىل أي مكان تذهبون؟ت:          )يذهب / مكان (         -2

 إىل أي صورة تنظرون؟ت:            )ينظر /صورة(            -3

 إىل أي ملعب تسرعون؟ت:              )ُيسرع /َملعب(        -4

 :املناسبة الفراغ ابلكلمةِ  مأل  أ -5

 ( قابلوا –املدير   ) قابل  لب املدير؟ نعم الطلب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهل قابَل الطّ -1

 غسلته ( –) غسلتها  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقميص ؟ نعم ، َهل غسلت اخلادمة ال -2

 (  يقودان –) يقودون       يارتني .      السّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان الّسائقان   -3

 َجيل( – )أَجللقصة .            هذه ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَما  -4
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 واجلملة األمسية إىل َجلة فعلية:اجلملة الفعلية إىل َجلة األمسية  ل  حوّ أ -6

 جديدةً  يشرتي سيارةً  األبُ   جديدةً  سيارةً  يشرتي األبُ 

 صندوق لتعرف َجع الكلمة: حروف كلّ  ب  رتّ أ -7

 د      ق      وا      ن    ل   ا    ذ  ي   ا   ب   ب   و   أ  ف      غ      ر  
 قوادقادة     الذين الّذي   أبواب ابب       غرفغرفة       

 ل ت  ا   ا    ي   ل م    ض     ىر      م      م  ل    ع    ا ب      ر   ك   م  ا 
 الليت اليت  مرضىمريض    معامل معمل   مراكب مركب 

 :اجلمل الّتالية ل  حوّ أ -8

  اليت ساعدتين. البنت هذه هي-هذا هو الولد الّذي ساعدين.                 ج-1

 الليت رجعن من الرحلة. التلميذات قابلت-.     ج ّتلميذ الّذين رجعوا من الّرحلةقابلُت ال 2

 مسافرات إىل بلدهن. املعلماتهؤالء  ـــــ-مسافرون إىل بلدهم.        جهؤالء املعلمون -3

 تساعدان أمهما.البنتان -.                          جساعد أمهاتالبنت -4

 يزورون صديقهم. األوالد-َصديقُه.                           ج يزورُ  الولدُ -5

 ستبدل كما يف املثال:أ -9

 ت: علمين العربية.     أن / العربية (.                               )  -1
 علمه القراءة.ت :هو / القراءة(.                                    )  -2
 علمهما الّسباحةت :ُُها / الّسباحة ( .                               )  -3
 علمهم املصارعةت: ُهم / املصارعة(.                                  )  -4

 :يف املثالكما   َجالً  ن  كوّ أ -10

 ت : جابر من أعظم علماء الكيمياء فيوقته.      اء(            )جابر / الكيمي-1
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 ابن سينا من أعظم علماء الطب يف وقته.ت :     سينا / الّطب (         )ابن-2

 ابن خلدون من أعظم علماء الّتاريخ يف وقته.: ت         )ابن خلدون / الّتاريخ(   -3

 البريوين من أعظم علماء اجلغرافيا يف وقته.ت : ين / اجلغرافيا(.             )البريو -4

 كما يف املثال:   َجالً  ن  كوّ أ -11

 ست  عشرة مرة.(.                            ت: ط بع الكتاب 16)الكتاب /-1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.   ت:14)املصحف /-2

 _______________ت:                (.                 15)املنظر/-3

 :______________ـــت              (.                 13النشيد / )-4

 _______________ت:  (.                             19)اخلريطة/-5

 كما يف املثال:  سأل  أ -12

 األطباء الميرون ع لى املرضى .                ت : ملاذا ال مير األطباء على املرضى؟-1

 ؟ أُمهما  ال يساعد الولدان ملاذا :الولدان ال يساعدان أُمهما .                  ت -2

 ـ؟ملاذا ال تذهب البنت ابحلاقلة.                     ت : التذهب ابحلافلةِ  البنتُ -3

 ؟ملاذا ال تكتب البنتان الواجبت:البنتان ال تكتبان الواجب.                     -4

 ؟ــملاذا ال يقرأ التلميذ القصة ال يقرأ القصة؟                        ت: الّتلميذ-5

 ؟ملاذا ال يسافر املعلمون يف العطلةاملعلمون ال يسافرون يف العطلة ؟              ت :-6

 ؟ملاذا ال يبين العمال العمارةت:العمال اليبنون العمارة ؟                       -7

 :يف األمثلةكما ستبدل   أ -13

 )طبيبة(.                                                  ت: ليس عندن طبيباتر كثيات . -1
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 ليس عندن دفاتر كثريةت : )دفرت( .                                                   -2

 .ليس عندن معلمون كثريون )ُمعّلم (.                                                   ت:-3

 ليس عندن كتب كثريةت: )كتاب ( .                                                 -4

 :كما يف املثال  َجالً  كون  أ -14

 الّنقود لتشرتي فانوس رمضان. هذهِ  الّنقود/شراء فانوس رمضان .              ت: خ ذْ - 1

 خذ هذا الدقرت لرتسم الصور.فرت/رسم الّصور.                                 ت: الدّ -2

باراة.                                 ت:-3
ُ
 خذ هذه الكرة لتلعب املباراة.الكرة /لعب امل

 :كما يف املثالِ   ستبدل  أ -15

 ت: المنلك مالبس ن قدمها لألوالد ه ذا الّشهر.    )مالبس/ األوالد(.                  -1

 َهذا الّشهر. للبناتنُقدمها حلوىالمنلك  ت:   / البنات (.                    )حلوى-2

 .َهذا الّشهرلألطفال نُقدمها  نقودالمنلك ت:                         )نقود / أطفال(.-3

 كما يف املثال:  ربط  أ -16

 .هم يلوحون.        ت: انظر إىل أولئك الّرجال الّذين ي لوحون.أولئك الّرجالانظر إىل  -1

 ابحلبلِ  يلعبُ  الذي انظر إىل ذلك الولد.             ت: ابحلبلِ  انظر إىل ذلك الولد.ُهو يلعبُ -2

 .           احلصان تركبُ  اليت انظر إىل تلك البنت: احلصان.           ت .هي تركبُ انظر إىل تلك البنت-3

 يصطادون الذينانظُر إىل هؤالء األوالد ت:  ادون الّسمك.انظُر إىل هؤالء األوالد.هم يصط-4
       الّسمك.
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 الكتايّب: عبي: التّ الّسؤال الثّالث

 كلمة مستعيًنا أبسئلة املساعدة :  40) زايرة صديق مريض ( أُكتُب يف ذلك حنو  

ريض ؟* َمىَت ُزرت صديقَك ؟    * َمَع 
َ
 َمن  ذهبَت إليه ؟   * ماذا أخذَت لَصديقك امل

 * كم  من الوقت َقَضيَتُه َمَعُه ؟       * هل كان صديقك سعيًدا عندما رآك ؟ ملاذا ؟
 

 مرتوك للطالب

 لّسؤال الّرابع : الرّتَجةا

 ترجم إىل اللغة اإلجنليزية:أ-1

 ََجيلً، فيه ،وكاَن ََيلك ُبستانً ا يَبيُع فيِه الُعطور والّدقيق،ََيلك دُكاًن َكبريً ان احلاج َسلماُن َرجلً َكرَيًاك
حتاجنيَ ماحلاج سلماُن أقاربُه َويزورُهُ  .حُيب  كثريرمن الفاكهة

ُ
 .،َويَساعد امل

Haji Salman was kind man, who owns a large shop selling 

perfumes and flour, used to have a beautiful garden. There are 

many fruits. He likes his relatives and visits them and helps 

those in need 

 :: اإلمالءمسالّسؤال اخلا

 ممّا بني القوسني: حيحةالكلمة الصّ  ختار  أ -1

 فًتا     (   -    )     فىتشجاًعا.                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رأيتُ  -1

 (   ضحى    -.                 )    ضحا  اخلياطةَ  حتب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 غة      (الّ    -   غة)     اللّ ة.                   لعربيّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأحب   -3

 ون     (الّ    -    وناللّ  األزرق.                 )   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــأحب   -4

 (    يقرأ    - .                   )   يقرءرسَ الدّ  الولدُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5
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 خط يف الفقرِة التالية:يت حتتها األخطاء ال صّحح  أ -2

 ذالكيضربون قطّة صغرية،أتملت ليل ِمن  ورأت أطفاالً ،مَع أمها الصوقَكانت ليلى ذاهبًة إىل 
قطّة ضعيفة حتتاج إىل الرعايِة  هاذهي،وسلوك غري جّيد هاذا ،فذهبت إىل األطفاِل وأخربهتم أنّ املنظر

 .واعتنت هبا اعتناء َجيلً  َحلت ليلى القطة إىل بيتها

 هاذهي هاذا ذالك الصوق اخلطأ
 هذه هذا ذلك السوق الصواب

 :مأل الفراغأ،ثّ حيحةاإلجابة الصّ  أختار    -3

 الفأر(         -الفأار           -.                     )الفئُر   اجلبَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكلَ  -أ

 اطمئّن(     -  اطمأنّ  -) إطماّن      سعيد على صحة صديقه املريض.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ب

 


