
 

 

 

 إمتحان الفصل الثالثمراجعة ورقة 

ثانيف الة، الص  غة العربي  الل    
 

 - في كتاب القراءة: الدروس المطلوبة: معركة بكرات الثلج صفحة: 80و81.  الدرس: قمر والثلج صفحة: 88 و 89.

 - في كتاب التطبيقات: معركة بكرات الثلج من صفحة:72 إلى صفحة: 78.  قمر والثلج من صفحة: 84 إلى صفحة: 87.

- في كتاب القواعد: الفعل)2( من صفحة: 57 إلى صفحة: 60  الّشّدة: صفحة: 65 )رقم 5 فقط(.   الحرف: من صفحة: 68 إلى 

.75،صفحة:  74صفحة:  الحروف القمرية والحروف الشمسية:   .70صفحة:   

دراسة أوراق المراجعة للفصل الثالث وورقة مراجعة اإلمتحان. -  

ز على الحروف الشمسية والقمرية ، الشّدة ، أحرف الجر ، المذكر والمؤنث ، النفي.التركي  

 األسئلة:

:امأل الجدول بما يناسب -١  

اً. ار. أمضيُت نهاراً ممالً جد   كانت الش مس شديدة الحرارة، فلم أخرج من الد 

 تماماً، فقد صنعُت الت جربة األولى في المطبخ، وكانت فاشلةً  يوم الث الثاء ،عشتُ 

 الحلوى. 

غير، ورأينا القطط الش قراء ذهبت إلى الحديقة ولعبُت  يوم األربعاء، مع الولد الص 

 تقفُز وتلعُب.

 كلمة معرفة ب"ال" وتبدأ
 بحرف قمري

 

 كلمة معرفة ب"ال" وتبدأ
 بحرف شمسي

 

  

  

  

  



 

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

. بكرات الث لجلعب سامي مع رفيقته    .  

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

احة .  جرح فادي رجلُه وهو يقفُز في الس 

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

 

:أدخل كل حرف في جملة -٣  

: ................................................................................ من  

 إلى : ................................................................................

..................................................................................ِب:   

 

ة حيُث ينبغي -٤ :أدخل "ال" على كل اسم، وزد الش د   

:..................... شجرة     : ........................         نوم  

................... ليمون  :     : ........................         أسد    

: ..................... ...................         جبال: ....... مبراة    

: .................... ....................          غزال  تفاحة  : ....  

   :...................... لبن      ..................      ثعلب  : ......

 

  المناسب لتحصل على جملة مناسبة:ضع حرف الجر  -٥

 ذهبُت مع أخي ............. المدرسة.

ن ارة. مك .....الص   اصطاد أبي الس 



فر.  ُعدت  ......... الس 

جل .............الكرسي.جلَس ال ر   

  قطفُت الت فاحة ............. الشجرة.

 

:وأعد كتابتها انِف الجمل اآلتية مستخدماً )لن( أو )ال( -٦  

 إلعب بالوحل مع أصدقائك.

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

فر.  سأعود  غدا  من الس 

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

 سيذهُب أبي إلى البحر مع عم ي بعد يومين.

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

 ارِم النفايات على األرض.

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

 


