
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق أوراق المراجعة في

 اللغة العربية
2016-2015السنة الدراسية   



 

 

 

ّسادسمراجعة األسبوع ال  

ّولاللغة العربية، الصف األ  

 

 المواضيع التي تّم تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
لقراءة العربية:الدرس شرح درس جديد في ا

المصالحة"الثاني"  
أنشطة شفهية حول الدرس-  

والتركيز على حرف  حل تطبيقات الدرس الثاني-      
  "ل"                                

 في كتاب القراءة:
 الدرس األول من المحور الثاني:متاعب كثيرة

 +استظهار "مدرستي"
 في كتاب التطبيقات: 
حل أسئلة الدرس "متاعب كثيرة" والتركيز على الحرف 

""                               "س   

 
 

 

 األسئلة:

الكلمات ألحصل على جملة: أرتب-١   

 خليل      فستان       وّسخ       كأس

........................................................................................... 

أحّوق الكلمة المشابهة للتي في -٢  

 

 نبات                          رسم

رسوم            بنت                 

 بيت                           سمر

 رسوم بيت



أحلّل  الكلمات إلى أحرف: -٣  

 

بيت                           كسر                              رسوم  

 

اجمع األحرف في كلمات:-٤  

 

 

 

          ..........................               ....................  

 د         ر

 س

م         ح  

 ل



 

        (1ورقة مراجعة امتحان الفصل)            

       اللغة العربية، الصف األول ابتدائي

 

  

 المواضيع المطلوبة لإلمتحان:                                                                        

تحتوي حرف"ر". وكذللك األمر للحرفين "ب" و"د".     من خالل تلوين الصورة التي تمييز حرف "ر"  -  

                ".وكذللك األمر للحرفين "ب" و "د وضع دائرة حول حرف "ر" وملئ الفراغ بحرف الراء. -

                                          10ص: دراسة:مما تتكّون الجملة؟ ومعرفة كم جملة يوجد في النص. -

                                                     19ص: -14ص:المناسب. المكان في ةالمناسب لكلمةكتابة ا -

  20ص:  -15ص:دراسة كم كلمة يوجد في الجملة. -                               

 

 األسئلة:                                                                                    

ألون الرسم حيث )ر(: -1  

 

 

 

أحوق الكلمة التي فيها حرف )ر(: -2  

 أنا رباب. سأرجع الى مدرستي.

 



النص؟كم جملة في هذا  -3  

 

                                     

.في هذا النص.........جمل  

 

 

 

      اكتب اإلسم المناسب تحت الصورة: -4

 

 

 .....................    ..................     .................         

 

أحوق كل كلمة: أ( -5  

اكتب العدد في          . كلمة في كل الجملة؟كم ب(      

 

 

 

 

(أضع النقطة الناقصة آخر الجملة.ج  

 أنا رامي

 سأذهب إلى المدرسة

رفاقي سأرجع إلى  

!يا لسروري  

رباب أم    رباب ملعب 

 لعب رامي بالكرة

 سأذهب غداً إلى المدرسة



 

 

 

(2من الفصل) ثّانيلمراجعة األسبوع ا  

ّولف األة، الصّ غة العربيّ اللّ   

 

 المواضيع التي تّم تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
المحور الثالث:الدرس لقراءة العربية:شرح درس جديد في ا

 األّول
أنشطة شفهية حول الدرس-  

والتركيز على حرف  الدرسحل تطبيقات -      
"                                ي"   

 في كتاب القراءة:
هذه عائلتيمن المحور الثاني: لثثاالدرس ال  

  +استظهارنسخ كلمات في الصف وجمل+
 في كتاب التطبيقات: 

" والتركيز على الحرف  هذه عائلتي حل أسئلة الدرس "
                                  "أ"

+ تم عمل +مناقشة شفهية+تأليف جمل
التمييز                                               إمالء

 بين "هذا" و "هذه".

 
 

 

 األسئلة:

:بط المقطع القصير بشبيه الّطويلأر-١   

آ               إ  

إي               أ    

أو               أ    

 

:رّكب األحرفأ -٢  

أ                                 أ                            ~     



...........            و        ي              ...........       .........            ا      

 

اجمع األحرف في كلمات:-٣  

 

 

 

   ..       ............... ..................        ................       ................  

 

أنا أفّكك:  -٤  

..........            ...........        آ           و .........         أ             يأ  

   ......... ...........  .........          

 

:بما يناسبأصل  -٥  

 جدّ  كلب                                     

قلم        أّمي  هذا   

 حصان عين                  

 نافذة هذه              باب                                          

غيمة       هّرة 

 

           

 

د         أ  

أ    ب  

 ر

س     أ  

 أ     ب

 ي 

 س    ن

 ا    ء 



 

 

 

 



 

 

 

(2من الفصل) لثثّالمراجعة األسبوع ا  

ّولف األة، الصّ غة العربيّ اللّ   

 

 المواضيع التي تّم تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
المحور الثالث:الدرس لقراءة العربية:شرح درس جديد في ا

ثانيال  
أنشطة شفهية حول الدرس-  

والتركيز على حرف  الدرسحل تطبيقات -      
"                                و"   

 في كتاب القراءة:
خوف يوسف:لثمن المحور الثا ّولالدرس األ  

  +استظهارنسخ كلمات في الصف وجمل+
 في كتاب التطبيقات: 

" والتركيز على  خوف يوسف حل أسئلة الدرس "
                            "يالحرف "
+معرفة شفهية+تأليف جملمناقشة 

                           "إنسان،حيوان،جماد                       
 التمييز بين "هذا" و "هذه".                   

 
 

 

 األسئلة:

:بط المقطع القصير بشبيه الّطويلأر-١   

يا              ي    

يي               ي    

وي               ي    

 

:األحرفرّكب أ -٢  

ي                                ي ي                               



...........            ي       ...........              و       .........            ا      

 

اجمع األحرف في كلمات:-٣  

 

 

 

   ..       ............... ..................        ................       ................  

 

أنا أفّكك:  -٤  

..........            ...........      يي           و يا             .........         ي  

   ......... ...........  .........          

 

:بما يناسبأصل  -٥  

 يد كلبّ                                      

كتاب         قمر     هذا 

 أسد طاولة                  

 شبّاك                                     كرسي               هذه    

يوسف       خروف 

 

           

 

و         ي  

ف    س  

 ع

ن     ي  

ا     ر  

ي   م  

د    ي  

  ن    ي



 

 

 

 



 

 

 

(2من الفصل) ٥+٤مراجعة األسبوع   

لف األة، الص  غة العربي  الل                  و 

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
المحور الثالث:الدرس لقراءة العربية:شرح درس جديد في ا

ثالثال  
أنشطة شفهية حول الدرس-  

والتركيز على حرف  تطبيقات الدرسحل -      
"                                ن"   

 في كتاب القراءة:
دواء للخوف:لثمن المحور الثا ثانيالدرس ال    

  +إصغاءنسخ كلمات في الصف وجمل+
 في كتاب التطبيقات: 

" والتركيز على  دواء للخوف حل أسئلة الدرس "
                            "والحرف "

+معرفة مناقشة شفهية+تأليف جمل
                           "إنسان،حيوان،جماد                       

 التمييز بين "هذا" و "هذه"                   

 
 

 

 األسئلة:

:بط المقطع القصير بشبيه الط ويلأر-١   

او              و    

يو               و    

وو               و    

:رك ب األحرفأ -٢  

  و                                 و                            و   

...........            ي       ...........              و       .........            ا      



 

اجمع األحرف في كلمات:-٣  

 

 

 

   ..       ............... ..................        ................       ................  

 

أنا أفك ك:  -٤  

..........            ي...........      و           و .........         و             او  

   ......... ...........  .........          

 

:ضع "هذا" أو "هذه" أ -٥  

كلب  ............                        ..............أسد                            

ة                       .............. كتاب  .............. هر 

 ...............أم                     

............. دواء                                                 يد ..............  

  .............. دجاجة............. لوح                       

.............. رجل                     ............. وردة  

           

 

 

ر         و  

ة    د  

 د     و

ء     ا  

ي     غ  

م   و  

ل    د  

  و      



 

 

 



 

 

 

(2من الفصل) ٦مراجعة األسبوع   

لف األة، الص  غة العربي  الل                  و 

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
:الدرس رابعالمحور اللقراءة العربية:شرح درس جديد في ا

لاأل و   
أنشطة شفهية حول الدرس-  

"توالتركيز على حرف " تطبيقات الدرسحل -        
                                  إستظهار-

 في كتاب القراءة:
ال خوف بعد اليوم:لثمن المحور الثا لثثاالدرس ال    
  +إصغاءنسخ كلمات في الصف وجمل+

 في كتاب التطبيقات: 
" والتركيز على  ال خوف بعد اليوم حل أسئلة الدرس "

                            "نالحرف "
+معرفة مناقشة شفهية+تأليف جمل

                           "إنسان،حيوان،جماد                       
وكتابتها التمييز بين "هذا" و "هذه"                     

 
 

 

 األسئلة:

:بط المقطع القصير بشبيه الط ويلأر-١   

ان              ن    

ين               ن    

ون               ن    

:رك ب األحرفأ -٢  

  ن                                  ن    ن                         

...........            ي       ...........              و       .........            ا      



 

اجمع األحرف في كلمات:-٣  

 

 

 

   ..       ............... ..................        ................       ................  

 

أنا أفك ك:  -٤  

..........            ي...........      ن           و .........         ن             ان  

   ......... ...........  .........          

 

الصورة المناسبة: تحتالكلمة المناسبة اكتب  -٥  

         

 

 ……………………     …………………     …………………    …………… 

 

 

 

 

ب    ن   

ل   ي  

ن     ب  

  ت

ن     س  

ء   ا  

ط    م  

   ن  و  ح  

حزين – خجول  

  - غاضب  مسرور



 

 

 

(2من الفصل) ٧مراجعة األسبوع   

لف األة، الص  غة العربي  الل                  و 

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
مراجعة لإلمتحان+ حل تطبيقات الدرس االول من المحور 

                       الرابع +قراءة عربية وتركيب احرف
 في كتاب القراءة:

ال خوف بعد اليوم:لثمن المحور الثا لثثاالدرس ال    
+خطستظهار+إنسخ كلمات في الصف وجمل+  

  +قراءة الدرس االول من المحور الرابع
 في كتاب التطبيقات: 

" والتركيز على  ال خوف بعد اليوم حل أسئلة الدرس "
                           +إمالء "نالحرف "
معرفة المذكر والمؤنث            مناقشة شفهية+  

 
 

 

 األسئلة:

:بط المقطع القصير بشبيه الط ويلأر-١   

ات              ت    

يت               ت    

وت               ت    

:رك ب األحرفأ -٢  

   ت          ت                                                 ت   

...........            ي       ...........              و       .........            ا      



 

اجمع األحرف في كلمات:-٣  

 

 

 

  .................   ..............   ................    ................   ............... 

أنا أفك ك:  -٤  

  ..........            ي...........      ت           و .........          ت             ات

   ......... ...........  .........          

 

على جملة: رت ب الكلمات لتحصل   -ب              :اربط بين  المذك ر  ومؤن ثه   -أ-٥  

–ألن ه   –خوفان   –لم   –مسرور                           سائقة    جدٌّ                      

وحيداً. –يعد                              صبيٌّ                   مهندسة    

                    جد ة               سائق        

...........................................                    مهندس                  خالة    

...........................................                   خال                     صبي ة    

                                                 ............................................  

         

   

 

م     ت  

ر   ا   ا  

ا     ص  

  ر     ت

ف     د  

ت   ر   ا  

ل    ا  

  ي  ت  ب  

   ن

 ز     ي

 ت  و   ن



 

 

 



 

 

 

(٣من الفصل) األولاألسبوع مراجعة   

          اللّغة العربيّة، الّصف األّول  

 

 المواضيع التي تّم تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
 في كتاب القراءة: درس جديد و حل األسئلة والتطبيقات+ إمالء

لمن الهدية؟:رابعمن المحور ال ول والثانيالدرس األُ   
+خط نسخ كلمات في الصف وجمل+  

 في كتاب التطبيقات: 
 حل أسئلة الدرس 

 مناقشة شفهية+معرفة المذكر والمؤنث            

 
 

 

 

 حّول الكلمة من المذّكر إلى المؤنّث:

 مذّكر                         مؤنّث

 معلّم       =             ..................

..................             صبّي      =  

 تلميذ       =             ..................

 طبيب     =             ...................

 مهندس   =              ...................

 فادي     =              ....................

 



كلمة مناسبة:الضع حرف "ش" أو حرف "س" في المكان المناسب للحصول على  -2  

.....جرة                   منكا......                         شم......  

 ......امي                            .....ناء                    فر...اة

 

حّول الجملة من المذّكر إلى المؤنّث: -3  

فادي:....................................... هذا  

 هذا شادي: ....................................

 هذا طبيب: ....................................

....................................... :  هذا هرٌّ

 

 إلى جانب. –وراء  –إمأل الفراغ بما يناسب: أمام  -4

 

 

علب ............... البيت.............. البيت.                             الثّ األرنب   

 

ولد................ ال البيت  الشجرات ..............البيت.                          

 



 

 

 

(٣من الفصل) ثانيالاألسبوع مراجعة   

          اللّغة العربيّة، الّصف األّول  

 

 المواضيع التي تّم تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
 درس جديد و حل األسئلة والتطبيقات+ إمالء

 نشاط: عمل مغلّف وبطاقة مكتوب عليها معايدة 
القراءة:في كتاب   

حّب في هدية:رابعمن المحور الثالث الدرس ال    
+إمالء+خط نسخ كلمات في الصف وجمل+  

 في كتاب التطبيقات: 
 حل أسئلة الدرس 
كيفية اإلجابة عن أسئلة+تحويل من مناقشة شفهية+

 المذكر إلى المؤنث والعكس

 
 

 

:ق اإلجابة الصحيحةوّ ح-١  

 

 

 



أجب عن السؤال اآلتي: -٢  

؟األوالد  أسفل  البطاقة   كتب  ماذا   

 كتب  ............................................................................

 

مناسبة:)ر( أو )ز( للحصول على كلمة  إمأل الفراغ ب -٣  

 

 

حّول من المذّكر إلى المؤنّث: -٤  

..............................................هذا مدّرٌس مرتٌّب:   

 هذا خيّاٌط ماهٌر: ................................................

 هذا عصفوٌر ملّوٌن: .............................................

حّول من المؤنّث إلى المذّكر: -٥  

....................هذه هّرةٌ شقراء: ............................  

 هذه عاملةٌ نشيطة: ..............................................

 هذه سائقةٌ ماهرة: ...............................................

 

 



 

 

 

(٣من الفصل) لثثاالاألسبوع مراجعة   

          اللّغة العربيّة، الّصف األّول  

 

 المواضيع التي تّم تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
 درس جديد و حل األسئلة والتطبيقات+ إمالء

 وكيفية جمع األحرف للحصول على كلمة مناسبة
  كلمات معينة تأليف جمل عن

 في كتاب القراءة:
نشاط:صناعة مغلف بمناسبة عيد الحب وكتابة معايدة 

 لألهل 
 إمالء والتركيز على حرف"ز"

 استظهار"العيد"+ درس جديد من المحور الخامس
 

 

 

٩٥ صفحة: " في كتاب القراءةحبٌّ في هديّة"رس إلى الدّ  استنادا    

أجب عن األسئلة اآلتية:-١  

؟الحبّ  مازٌن في بطاقة  ماذا كتب  -  

.................................................................................. 

؟الحبّ  في بطاقة   زاهية   ماذا كتبت    

.................................................................................. 

 ماذا كتب بشيٌر في بطاقة  الحّب؟

................................................................................... 

 

 



:حّول الجملة من المذّكر إلى المؤنّث -٢  

..: ..............................................ذكيٌّ  معلٌّم هذا   

ماهٌر: ................................................ صيّادٌ هذا   

 

من المؤنّث إلى المذّكر:الجملة حّول  -٣  

...: ................................................سمراء فتاةٌ هذه   

: ..............................................ممّرضة نشيطةهذه   

 

٩٥ في هديّة" في كتاب القراءة صفحة: رس"حبٌّ استخرج من الدّ  -٤  

 

 



 

 

 

(٣من الفصل) ٤مراجعة األسبوع   

لف األة، الص  غة العربي  الل          و 

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
مالء+ اعطاء جمل عن كمال حل التطبيقات +اعطاء إإ

  فصل الشتاء
 في كتاب القراءة:

عاصفة مفاجئة:الرابعول من المحور الدرس األُ   
+خطنسخ كلمات في الصف وجمل+  

 في كتاب التطبيقات: 
 –)أول "موالتركيز على الحرف " حل أسئلة الدرس

                           +إمالء آخر الكلمة(-وسط  
معرفة المذكر والمؤنثمناقشة شفهية+  

             الى جانب –وراء –ـامام 

 
 

 

 األسئلة:

:المقطع القصير بشبيه الط ويلبط أر-١   

ما              م    

مو               مُ   

مي               م    

:رك ب األحرفأ -٢  

  م                                  م                           م   

...........            ي       ...........              و       .........            ا      

 



:اجمع األحرف للحصول على كلمة مناسبة-٣  

 

 

 

  .................   ..............   ................    ................   ............... 

أنا أفك ك:  -٤  

  ..........            ي...........     م           و .........         م             ام

   ......... ...........  .........          

 

  ١٠٩- ١٠٨ استناداً الى الد رس" عاصفةٌ مفاجئةٌ" صفحة: -٥

اآلتية: عن األسئلة   أجب    

؟ - ؟ وما ال ذي قص ف  ع  ما ال ذي لم   

 ........................................................................................ 

كيف هطل  المطُر؟ -  

....................................................................................... 

       

ل الجملة من المذك ر إلى المؤن ث: -٦ حو   

 هذا الط بيُب ماهٌر = ................................................................

.............................................هذا العصفوُر صغيٌر = ...............    

   

 

ا     م  

دٌ      ج  

ج      ا   ف    م

  ٌة     ئ
     ح    س

  مٌ     ا

ا   م    ر  

  ٌة    ي    د  

   ن

ل   م    ا  

رُ ط       



 

 

 

(٣من الفصل) ٥مراجعة األسبوع   

لف األة، الص  غة العربي  الل          و 

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
مالء+ اعطاء جمل عن كمال حل التطبيقات +اعطاء إإ

  فصل الشتاء
 في كتاب القراءة:

عاصفة مفاجئة:الرابعول من المحور الدرس األُ   
 الدرس الثاني :"في حجرة خشبية"

+خطنسخ كلمات في الصف وجمل+  
 في كتاب التطبيقات: 

)أول و "ج" "موالتركيز على الحرف " حل أسئلة الدرس
                          +إمالء آخر الكلمة(-وسط   –

معرفة المذكر والمؤنثمناقشة شفهية+  

 
 

 

 األسئلة:

:المقطع القصير بشبيه الط ويلبط أر-١   

اج              ج    

وج               جُ   

يج               ج    

:رك ب األحرفأ -٢  

  ج               ج                                            ج   

...........            ي       ...........              و       .........            ا      

 



:اجمع األحرف للحصول على كلمة مناسبة-٣  

 

 

 

  .................   ..............   ................    ................   ............... 

أنا أفك ك:  -٤  

  ..........            يج    ...........           و ج        .........             اج

   ......... ...........  .........          

 

  ٩١١ " صفحة:في حجرة خشبي ةاستناداً الى الد رس"  -٥

اآلتية: عن األسئلة   أجب    

؟إلى أين لجأ ماجٌد وحسامٌ  -  

 ........................................................................................ 

؟ماذا ألبس  حساٌم ماجداً  -  

....................................................................................... 

       

ل الجملة من  -٦ :المذك رإلى المؤن ث حو   

= ................................................................ هذه معل مةٌ طويلةٌ   

.....= ............................................................ هذه تلميذةٌ  ذكي ةٌ   

ةٌ شقراء = ........................................................      هذه هر 

 

ج    ح  

ةٌ      ر  

      ت   ر   ي

  فُ       ج

     م    ج

  لٌ     ي

     ج    و  

    د    

   ثل      ا

ُج   ل    



 

الفصل الثالث إمتحان ورقة مراجعة            

     ل ابتدائيف األو  ة، الص  غة العربي  الل  

   

 في كتاب التطبيقات:  الدروس المطلوبة :- لمن الهديّة؟ صفحة: 70 ، صفحة: 71 ) رقم 4 ورقم 5 فقط( ،صفحة: 72 ، صفحة: 73.

.79إلى صفحة:  76من صفحة:  حبٌّ في هديّة. -                                                 

.84، صفحة:  83صفحة:  عاصفة مفاجئة. -                                                 

فقط(. 9)رقم  90، صفحة:89، صفحة: 88صفحة:  في الحجرة الخشبيّة.  -                                                 

عة للفصل الثالث وورقة مراجعة اإلمتحان.دراسة أوراق المراج -  

 التركيز أيضاً على المذكر والمؤنث ، األمكنة ، اسم اإلشارة )هذا،هذه( ، كيفية جمع األحرف.

 

 األسئلة:

ل الجملة من المؤن ث إلى المذك ر: -١ حو   

= ................................................................ هذه معل مةٌ طويلةٌ   

.....= ............................................................ هذه تلميذةٌ  ذكي ةٌ   

 هذه طبيبة نشيطة = .......................................................   

 

ل الجملة من المذ -٢ ك ر إلى المؤن ث:حو   

 هذا فادي:............................................................................

 هذا شادي: ..........................................................................

.....................................................................هذا ديك جميل:   

 

اجمع األحرف لتحصل على كلمة مناسبة: -٣  

د = ...................................................+   ج+ا +  م  



ا + م = ...................................................+  س+  ح  

ف + ة = ............................................. ص +ا + +  ع  

ج + ئ + ة = .......................................... ا + + ف +  م  

 إلى جانب. –وراء  –إمأل الفراغ بما يناسب: أمام   -٤

 

الشجرات.األرنب ............. البيت.                             الث علب ...............   

 الصبي ..............البيت.                             البيت ............... الصبي.

 

ضع " هذا " أو "هذه" في المكان المناسب: -٥  

 ............... تفاحة                        ................ سيارة

اجة.............. باب                           ....... ......... در   

 .............. درج                          ................ عين

 .............. نافذة                          ................. أنف

 .............. دجاجة                       ................. حائط

 

ناسبة:ضع حرف " ج" أو "ح " لتحصل على كلمة م -٦  

 ......بل                                    .....سام

 .....ليب                                   ......ميل

رة                                     ما ....د        ش...  



 

 

 

  ١الفصل الرابع األسبوع  مراجعة

ولف األة، الص  غة العربي  الل    
 

ل الجملة من المذك ر إلى المؤن ث -١ :حو   

 ركض شادي: .................................

 شرب الطفُل الحليَب: ..........................................

.....................................ناَم فادي:   

 أكَل الد يُك الحبوَب: .........................................

 سافَر أبي: ..................................

 

كل كلمة:صل أضداد ل -٢  

 قد َم                           مشكلة  

 حَل                              اِستيقظَ 

أخذَ                        ضحكَ   

بكىناَم                             

 

 

 



للحصول على كلمة مناسبة:ھ "  -ه  -أو "ه ة"  -ضع "ة  -٣  

 ورد......                       وج....

 ن....ر                          ز...رة

 ف...د                          وجو......

فادي....                 ....دي ة           

 

 

:اكتب اإلسم المناسب تحت كل صورة -٤  

  
..........................               .................................               .................................................  



 

٤من الفصل  ٢األسبوع  ورقة مراجعة   

       ل ابتدائيف األو  ة، الص  غة العربي  الل  

 

 

 األسئلة:

ل الجملة من المؤن ث إلى المذك ر: -١ حو   

 

= ................................................................ أكلْت شادية الط عام  

.....= ............................................................ نبحْت الكلبة    

 ركضت سامية بسرعة= .......................................................   

 

ل الجملة من المذك ر إلى المؤن ث: -٢ حو   

 هذا فاديناَم الطفل  :............................................................................

سافَر فادي إلى فرنساهذا شادي: 

.......................................................................... 

 قفَز القرد  عاليا  : .....................................................................

 

اجمع األحرف لتحصل على كلمة مناسبة: -٣  

د = ...................................................+   ج+ا +  م  

ا + م = ...................................................+  س+  ح  

.............................................ص + ف + ة = ا + +  ع  

ج + ئ + ة = .......................................... ا + + ف +  م  



 إلى جانب. –وراء  –إمأل الفراغ بما يناسب: أمام   -٤

 

 األرنب ............. البيت.                             الث علب ............... الشجرات.

 

 الصبي ..............البيت.                             البيت ............... الصبي.

 

 

ضع " هذا " أو "هذه" في المكان المناسب: -٥  

 ............... تفاحة                        ................ سيارة

اجة.............. باب                           .............. .. در   

 .............. درج                          ................ عين

 .............. نافذة                          ................. أنف

 .............. دجاجة                       ................. حائط

............... ثور.............. بقرة                          ..  

 .............. ديك                          ................. دجاجة

 .............. أسد                           ................ فيل

 

 

 



  -٦   اكتب الفعل المناسب تحت الصورة المناسبة:              

فّكر.                –طبخ  –صعد  –أكل   

                                        

..................................                        ............................... 

                                        

                       ..................................................................  

 

ضع حرف " ج" أو "ح " لتحصل على كلمة مناسبة: -٧  

 ......بل                                    .....سام

 .....ليب                                   ......ميل

رة                                     ما ....د        ش...  



 

٤من الفصل  ٣ورقة مراجعة األسبوع    

       ل ابتدائيف األو  ة، الص  غة العربي  الل  

 

 

 األسئلة:

ل الجملة من المؤن ث إلى المذك ر: -١ حو   

= .................................................................... سميرةأكلْت   

= ........................................................................... طارت العصفورة  

.......................= ................................. شاهدت الجارة عمة شادية في الحديقة  

 

ماذا" – ما –" كم  :اقرأ الجواب ثم  اكتب سؤاال مناسبا مستخدما -٢  

...................................................السؤال:   

 الجواب: اسمي رانية.

 السؤال:....................................................

 الجواب:األُب يقرأ الكتاب.

 السؤال:....................................................

 الجواب: عمر سامي سبع سنوات.

 

يناسب: ).( أو )؟( أضع ما -٣  

 أكَل رامي التفاحة.....                    كيف حالك.......

 ماذا درست اليوم.....                    أين الماء.......

 



 

  ورقة مراجعة

       ابتدائي ولف األة، الص  غة العربي  الل  

 

  

 السؤال األول:

 ضع سؤاالً مناسبا لكل جواب:

 السؤال:..................................................................................

 الجواب: لون القميص أخضر.

 السؤال:...................................................................................

 الجواب: التلميذ يقرأ الدرس.

...................................................................السؤال:...............  

ارة تتوجه إلى صيدا.ي  الجواب:الس    

 

 السؤال الثاني:

 أؤل ف جملة تعجبية:اتبع المثال:

ما أسرع هذا األرنب! -  

ما أطيب طعم.............. -  

ما أجمل ..................... -  

 السؤال الثالث:

المناسب:حوق اإلسم   

 قطف             سمير                              تسل قت             القرد

سميرة          القردة   



 

 

 

 مراجعة إمتحان الفصل الرابع

لف األة، الص  غة العربي  الل          و 

 

 الدروس المطلوبة لإلمتحان:

96إلى صفحة  94الدرس خطأ غير مقصود من صفحة: في كتاب التطبيقات القسم األول:  
121إلى صفحة  118الدرس: فكرة غريبة من صفحة:في كتاب التطبيقات القسم الثاني :  

131إلى صفحة  128الدرس طلوع ونزول من صفحة:                          
143-142-141– 139الدرس قطة لذيذة صفحة   +دراسة جميع األوراق المراجعة فصل الرابع   

 

هام التركيز على التحويل من المذكر إلى المؤنث والعكس و كيفية كتابة سؤال مع وضع عالمة استف

لتعجبية والتمييز بين الفعل واإلسم.والتركيز على الجمل ا  

 األسئلة:

 السؤال األول:

 ضع دائرة حول الفعل وخط تحت اإلسم:

 استيقظت جنى في الص باح.

ثمَّ ذهب إلى الحديقة.أكَل سامي   

 

 السؤال الثاني:

ل الجملة من المذكر إلى المؤنث:  حو 

فادي البيت = .......................................................... دخلَ   

 هرب الفأُر = ............................................................



.  دخَل هذا الد يك إلى الخم  =..........................................إلى الخم 

 

 السؤال الثالث:

ما"( –) مستخدما: "أين ناسباً لكل جواب:اكتب سؤاالً م  

 السؤال:......................................................................

 الجواب: اسِم الهر  فرفور.

 السؤال:......................................................................

 الجواب: البط ة أمام الشجرة.  

 

 السؤال الرابع:

في المكان المناسب: (ها) أو ( هُ ) ضع   

نف......أنُف الهرة = أيت....                       ببيُت شادي =   

 داُر رامي = دار....                       دفتر رانيا = دفتر....

 

 السؤال الخامس:

؟( -! -) .  ضع عالمة الوقف المناسبة في آخر الجملة:  

فعلتماذا   

 سافر أبي إلى فرنسا

 ما أجمل الطبيعة
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