
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق أوراق المراجعة في

 اللغة العربية
2016-2015السنة الدراسية   



 

 

 ورقة مراجعة األسبوع الرابع

 اللغة العربية، الصف الثالث

 

 

 المواضيع التي تّم تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم

17ص:في كتاب القراءة:شرح أدوات اإلستفهام  -    
وايجاد الفكرة الرئيسية لكل فقرة من  تحديد أقسام النص، -

.النص  
18ص:شرح أدوات الربط وأهميتها في التسلسل الزمني -  

في التطبيقات:سيتم حل أسئلة عن أدوات اإلستفهام  -

14ص:  

16-15حل التطبيقات ص:-  

قراءة الدرس الثاني"اليوميات" وشرح النص-  
أنشطة شفهية واإلجابة عن أسئلة حول النص-  

اكتشاف المترادفات واألضداد -  
من النص وداللتها استخراج الجمل التعجبية-  

13-12ص: حل التطبيقات الدرس الثانيتّم -  

  (13سؤال مهم ص:تمييز السبب والنتيجة) -

 

 األسئلة:

اكتشف المترادفات:-1  

 أتَمْمت                         سطحه

 العوم                          مضجرة

 واثقة                          أنهيت

السباحة           وجه الماء           

 مملة                          متأكدة

 

ماذا نكتب في يومياتنا لتكون جيّدة؟-2  

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



ضع خطاً تحت السبب وخطين تحت النتيجة:-3  

بالملل. ذهبت إلى الحديقة، ألنّني أشعر  

 قلّة الدراسة واهمال الواجبات، رسبت في المدرسة.

 نتيجة الحرب و الفقر والبطالة مجتمع بائس.

 

اكتب جملة تعجبية؟ واذكر الشعور الذي تدل عليه. -4  

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

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

 

اكتب ضد الكلمة: -5  

 أّول:    ...............

 ممتعة: ................

 كثرة:  ................

 مرتاحين: ................

 

 



 

 

 

ّسادسمراجعة األسبوع ال  

لثثااللغة العربية، الصف ال  

 

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

 المحور الثاني+ حل األنشطة الشفهية واألسئلة حول النص
                                التطبيقات:حل األسئلةفي كتاب 

  

 في كتاب التطبيقات: 
وترتيبها     جملو كتابة  "اليومياتحل أسئلة الدرس "-

  للحصول على شكل فقرة                                
                                          إصغاء-

سرد حدث حصل معي في يومياتي خالل  -
  العطلة                                         

 في كتاب القواعد:
               الفقرة-الجملة الدرس الثاني:شرح -
                       تحديد الفقر ومعرفة الجملة-
                               لحروف الشمسيةا -

 

 

 األسئلة:

دخل "ال" على كل كلمة وحّدد  ان كانت تبدأ بحرف قمري أو شمسي:أ -١   

دب –عين  –نملة  –ظهر  –سيارة  – حافلة  

 حروف قمرية حروف شمسيّة

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

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

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

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

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

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

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

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



رتّب الكلمات في جملة: -٢  

بمساعدة      العطلة    الثلج      على   .  والدي     التزلّج      يوم    تعلّمت      

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

 

اكتب جملة استفهاميّة و أخرى تعجبيّة: -٣  

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

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

 

اكتب الكلمات بحسب الترتيب األلفبائي لتشكل جملة: -٤  

................................................مع لعب كريم هّرة.   

 حنان ذهبت في نزهة. ...............................................

 غّسان زقزق في قفصه عصفور. .......................................................

 



 

        (١ورقة مراجعة امتحان الفصل)            

       ابتدائي ثالثف الة، الص  لغة العربي  ال  

 

  

 المواضيع المطلوبة لإلمتحان:                                                                        

                                  الموجودة في النص(.   الشخصيات -المكان -)الزمانفي المضمون وأبعاده:  -

في المترادفات والتراكيب)المفردات واألضداد(.                                                                 -  

                                                        الجمل الخبرية.وأدوات الربط، أدوات اإلستفهام، معرفة  -

                                                        كيفية تحديد السبب والنتيجة.                                -

ع على أي امه أنشطة مختلفةفي التعبير الكتابي: كتابة  -                                     .برنامج أسبوعي توز 

                     .الحروف القمري ة و لفظ "ال" التعريف معرفة -                   

 

 األسئلة:                                                                                    

  ا يناسب:امأل الخريطة بم -١

   الشخصيات     

 المكان الزمان 

 

بماذا تفاجأ جهاد عندما دخل المطبخ؟                                                            أ(   

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

كيف كانت العطلة والبرنامج؟ب(   

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

 برنامج ناجح



في المفردات والتراكيب:-٢    

 صل بين األضداد:

 األول الفوضى 

  التنظيم مرتاحين 

 ممتعة األخير 

  متعبين  مملة                                

                                   

ضع دائرة حول أداة الربط المناسبة: -٣  

هُ طلبت منه ذلَك. - ( أُمُّ ، َو، مع ان  لم يعتمر رامي قب عتهُ )ألن   

( فحصه. - وصف الطبيُب دواًء لرامي )ثَُم، بْعَد أْن، لكن   

، ثم ( ُعطلتنا كانت ممتعةً مع ذلَك. -   لم نخرج من البيت كثيراً)َو، لكن 

 

أداة اإلستفهام المناسبة:امأل الفراغ ب -٤  

 ....... تسكنين؟

ي دة؟........ أنِت بصحٍة ج  

تفعلين اليوم؟س........   

 

ضع دائرة حول الكلمات التي تبدأ بحرف قمري: -٥  

الس مك. –األرنب  –الشمس  –الهرة  –القلم  –الص يف  –المقعد  –الكرسي   

 



  

      

 

 



 

 

 

(٢ّول من الفصل)مراجعة األسبوع األ  

لثاثّ ف الة، الصّ غة العربيّ اللّ   

 

 المواضيع التي تّم تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
 

:في كتاب التطبيقات  
النص+مفردات والتعابير حل األسئلة-  

المرسل -المرسل -المكان-كيفية كتابة رسالة)تحديد التاريخ-
عبارة الختام( -عبارة الخطاب-إليه  

            كيفية كتابة سؤال-

في كتاب التطبيقات:     
                   "بطاقة تقويم"  حل أسئلة -  

تحديد السبب والنتيجة+ مفردات وتعابير                              -
كتابة كلمات بحسب الترتيب األلفبائي -   

شرح درس "رسالة أخوية"":راءةالق في كتاب  
حل أسئلة شفهيّة حول الدرس -  

  واعد:                                في كتاب الق
+تم كتابة امالء لحروف الشمسيةا -   

 

 

 األسئلة:

ضع خّطا تحت السبب وخطين تحت النتيجة: -١   

 صديقتي دارين غابت عن المدرسة ألنّها مريضة.

 ألنني نمت في باكراً، استيقظت باكراً.

 اليوم كان رائعاً ألنّني ذهبُت إلى الجبل.

 

:اكتب كلمة مناسبة تدّل على الحاّسة المناسبة -٢  

 الّشم:...............               السمع:...............

النّظر:............... الذوق:..............               

سمعت         أكلت      

 رأيت  

 رائحة



 

:واذكر التّعبير الذي يدل عليه اكتب جملة تعجبيّة -٣  

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

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

 

:ستخرج من الفقرة األسماء المعّرفة ب"ال" وتبدأ بحروف شمسيّةا -٤  

آب 4الثاّلثاء   

مس شديدة الحرارة، فلم أخرج من الّدار. أمضيُت نهاراً ممالً جّداً.كانت الشّ   

آب 5األربعاء   

 عشُت اليوم التّجربة األولى في المطبخ، وكانت فاشلة تماماً.

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

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

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



 

 

 

(٢من الفصل) ثّانيمراجعة األسبوع ال  

لثاثّ ف الة، الصّ غة العربيّ اللّ   

 

 المواضيع التي تّم تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
:راءةفي كتاب الق  

شرح درس جديد من المحور الثاني              -  
مناقشة شفهيّة حول النص                   -  

:في كتاب التطبيقات  
النص+مفردات والتعابير حل األسئلة-  

  

في كتاب التطبيقات:     
الدرس"رسالة اخوية"                   حل أسئلة -    
                               وعالمة الوقف المناسبة مفردات وتعابير -

مناسب لكل جواب يفية كتابة سؤالك-  
:راءةفي كتاب الق  

""رسالة اخويةحل أسئلة شفهيّة حول الدرس -  
دراسة هيكلية الشكل الخارجي للرسالة وللظرف-  

  واعد:                                في كتاب الق
سم المذكر والمؤنث               ا -   

 

 

 األسئلة:

:تحته خطاكتب السؤال المناسب ليكون الجواب ما  -١   

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

 غابت دارين عن المدرسة ألنّها مريضة.

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

 ذهبت   مع أبي إلى البحر  .

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

 أسكن بالقرب من المدرسة.

 



:مرادف كل كلمةاكتب  -٢  

:...............فات  :...............               بلغنا  

:...............ص حبني:..............              لمالئم  ا  

 

:أضع إشارة "هذا" أو هذه" -٣  

.......... شمس           ......... هّرة    ........... رائحة          

عّمة.........           مزارع ........... الغداء            ..........  

أنف  ..........            ثور               ..........طائرة ...........  

حّول إلى المؤنّث: -٤  

.  هذا الفتى طويل  و نحيف 

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

 في الحديقة كلب  صغير و هرٌّ أبيض.

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

حّول إلى المذّكر: -٥  

لمزرعة.الّدجاجة  والنّعجة والنّاقة والبقرة  والقردة في ا  

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

 هذه المرأة  الشقراء  طوية  القامة وجميلة.

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



 

 

 

(٢من الفصل) ثّالثمراجعة األسبوع ال  

لثاثّ ف الة، الصّ غة العربيّ اللّ   

 

 المواضيع التي تّم تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
:راءةفي كتاب الق  

شرح درس جديد من المحور الثاني              -  
مناقشة شفهيّة حول النص                   -  

:في كتاب التطبيقات  
النص+مفردات والتعابير حل األسئلة-  

  

 في كتاب التطبيقات:
الدرس"رسالة اخوية"                   حل أسئلة -    
رسالة أخوية)شكل الرسالة وأقسامها(يفية كتابة ك-  
إصغاء                        -  

:راءةفي كتاب الق  
دراسة هيكلية الشكل الخارجي للرسالة وللظرف-  

واعد:في كتاب الق  
سم المذكر والمؤنثا -   

                التاء المربوطة + المثنّى-ض-ص -
 

 

 األسئلة:

؟ ما هي أقساُم الّرسالة   -١   

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

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

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

حّول من المذّكر إلى المؤنّث وبالعكس: -٢  

الغنّي الفقيَر من وراء النافذة.راقب   

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

 



.هذا الهرُّ األبيَض جميٌل و هذه  النّعجةُ صغيرةٌ   

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

 لعب الفتى بالكرة وأحرَز هدفاً رائعاً.

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

 

:عبارة، وحّدد كيف تكتب التّاُء في آخرهمرادف كل اذكر  -٣  

:...............أُنثى الثّور:...............               أخُت األُمّ   

:...............أُنثى األسد:..............              الّتي تعلّمكَ   

 

:رّد المثنّى إلى المفرد -٤  

.و نحيفان   طويالن   ن الفتان  هذا  

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

.ان  أبيض و هّران   ان  صغير كلبان   في الحديقة    

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

:المفرد إلى المثنّى منَ حّول  -٥  

والقردة في المزرعة. والبقرة والنّعجة والنّاقة الّدجاجة  

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

.جل ذكي  وهذا الرّ  جميلةهذه المرأةُ  مثقّفة و  

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



 

 

 

(٢من الفصل) (٥+٤مراجعة األسبوع )  

لثاث  ف الة، الص  غة العربي  الل    

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
:راءةفي كتاب الق  

               شرح درس جديد من المحور الثالث-
مناقشة شفهي ة حول النص                   -  

:في كتاب التطبيقات  
النص+مفردات والتعابير حل األسئلة-  

  

 في كتاب التطبيقات:
"                   الدرس"يعيش السندويشحل أسئلة -    
تعبير كتابي )كيفية كتابة موضوع إلقناع -

 الشخص األخر من خالل تقديم ُحجج وأخذ اإلذن(
إصغاء                        -  

:راءةفي كتاب الق  
النص+ تعبير شفهي دراسة-  

 الحقيقة والرأي
واعد:في كتاب الق  

لجمعا-  

  
 

 

 األسئلة:

حد د إن كانت الجملة "حقيقة" أم "رأي" -١   

 الط عاُم ضروريٌّ للحياة.  ............................

األزرق. ..................... من الل ون   أُحبُّ الل ون األصفر أكثر    

لذيذٌ. ................. الت وت   شرابُ   

المريض. ...................... هو ال ذي يفحصُ  بيبُ الط    

 



:ل من المفرد إلى الجمعحو   -٢  

.ميدالي ة ذهبي ةٌ  المسؤولُ  ، فقد م  في المباراة   عبُ الال   ربح    

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

كاتٌب مشهوٌر.هذا   

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

 

ل من الجمع إلى المفرد-٣ :حو   

ي ادون   - ي ادات إلى البحر  وال ذهب الص  .ص   

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

يادون  ماهرون  في صيد الس مك. - هؤالء الص   

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

 

:ل المفرد إلى المثن ى ثمَّ إلى الجمعحو   -٤  

.نشيطٌ لطيٌف و هذا المعل مُ   

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

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

. ماهرةٌ لطيفةٌ وهذه الط بيبةٌ   

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

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



 

 

 

(٢من الفصل) ٦مراجعة األسبوع   

لثاث  ف الة، الص  غة العربي  الل    

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
:راءةفي كتاب الق  

               شرح درس جديد من المحور الثالث-
مناقشة شفهي ة حول النص                   -  

:كتاب التطبيقاتفي   
النص+مفردات والتعابير حل األسئلة-  

  

:راءةفي كتاب الق  
النص+ تعبير شفهي دراسةقراءة+-  

+السبب والنتيجة وأداة الربطالحقيقة والرأي  
واعد:في كتاب الق  

لجمعا-  
تاء الفعل-غ-ع  

تاء الجمع المؤنث السالم:ت-خ-ح-ج  
 جمع التكسير

الوسطالتاء في اإلسم الثالثي ساكن -ق-أ  

 

 األسئلة:

بط -١  :المناسبة ضع أداة الر   

أناُم باكراً. ...........الس هُر يتعُب الجسَم   

هوِر  منظرها يُريُح الن فَس. ..........أحبُّ تنسيَق الز   

فوائدها الص حيَّة.............أرغُب في أكِل الخضرِ   

 

:ل من المفرد إلى الجمعحو   -٢  

.هذه زهرةٌ جميلةٌ   

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

 

ألن    -لذلك  –بسبب   



.نشيطٌ  عاملٌ هذا   

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

 

ل من الجمع إلى المفرد-٣ :حو   

ةٌ وكراسي وخزائن  - .في الغرف أسر   

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

.هؤالء الممرضات نشيطاٌت وذكي ات -  

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

 

ل إلى  أ(-٤ )زيادة ألف وتاء مفتوحة في آخر الكلمة(:جمع المؤن ثحو   

 بط ة ........................                        فراشة...........................

..........................                      سي ارة.........................عاملة  

ة .................. ......                      جد ة .............................عم   

 

ل من المفرد إلى الجمعب(  :التكسير حو   

....................شجرة  زهرة ...............                   

................. خزانة................                   سرير  

فصٌل .....................            .................       كتاب  

 



 

 

 

(٢من الفصل) ٧مراجعة األسبوع   

لثاث  ف الة، الص  غة العربي  الل    

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
:راءةفي كتاب الق  

               شرح درس جديد من المحور الثالث-
مناقشة شفهي ة حول النص                   -  

:كتاب التطبيقاتفي   
النص+مفردات والتعابير حل األسئلة-  

  

:راءةفي كتاب الق  
النص+ تعبير شفهي دراسة+درس)أزياء وآراء( قراءة-  

+إصغاء+إمالء+السبب والنتيجة وأداة الربطأداة النفي  
واعد:في كتاب الق  

لجمعا-  
 

 

 األسئلة:

)مالحظة: "لن"  :الجملة كتابة   وأعد   ليس( –ال  –)لن  المناسبةن في ضع أداة ال -١ 

 للنفي في المستقبل(.

........................داكنة............................ ألوان الثياب    

..مدينة المالهي غداً............................................. سأزور    

كلَّ يوٍم ............................................................... األقارب   يجتمع    

 سأسافر  بعد يومين إلى فرنسا ........................................................

.................................................................... هذا الكتاب  مفيد    

 



 

:األسئلةكلَّ جملٍة مجيباً عن  وس ع -٢  

.)إلى أين؟()مع من؟( )متى؟()لماذا؟( هاب  حبُّ الذ  أ    

...........................................................................أحبُّ الذهاب    

.)متى؟( سأسافر  )إلى أين؟()لماذا؟(  

............................................................ سأسافر   .....................  

 

: مناسبةنتيجةً اكتب سبباً أو -٣  

. نم جي داً حت ى ................................................. -  

.................................................................لذلك يحب ها الجميع -  

حادث سيٍر بسبب .................................................... . حصل   -  

 

ل إلى أ(-٤ المثن ى ثم  إلى الجمع المؤن ث متبعاً المثال: حو   

........................:عاملة                        سائقات /: سائقتان   سائقة  

ة       ....              ......................:صي ادة ........................: عم   

........................: معل مة   ......                ..................: طائرة  

 

ل من المفرد إلى ب(  :التكسير جمعالحو   

قرب  البيت شجرة  كبيرة  وزهرة  صغيرة.  - 

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



 

(       ٢ورقة مراجعة امتحان الفصل)              

       ابتدائي ثالثف الة، الص  لغة العربي  ال  

 

  

 المواضيع المطلوبة لإلمتحان:  

.65و  64صفحة  أزياٌء وآراءٌ  ،59و 58صفحة: يعيش السندويش!، 37: صفحة رسالة أخويّة  في القراءة:  

 +69+ صفحة:67إلى صفحة: 64+ من صفحة: 39+ صفحة 34صفحة + 31+ صفحة 30صفحة :في كتاب التطبيقات

.78إلى صفحة: 74من صفحة:   

 49:صفحة:(2الجمع)،40+ صفحة: 39: صفحة:(1الجمع) ،30+صفحة: 29:صفحة: : المثنّىفي كتاب القواعد

.50+صفحة:  

أقسام الرسالة(.و –الشخصيات  -المكان -)الزمان مثلالمضمون وأبعاده:التركيز على  -  

في المترادفات والتراكيب)المفردات واألضداد(.                                                                 -  

معرفة أدوات الربط. كيفية كتابة سؤال مناسب للجواب.                                                        -  

ات الن في، الرأي، والحقيقة.معرفة أدو كيفية تحديد السبب والنتيجة. -  

سم وعالم تدل  من خالل "التعبير والتعليل".                                    - في التعبير الكتابي: شرح الر   

.                   الجمعو ،المثنى ،المفرد  -                     

 األسئلة: بالعودة إلى الدرس:" أزياء وآراء" صفحة 64 و65 في كتاب القراءة أجب عن األسئلة اآلتية: 

                                                                               

  امأل الخريطة بما يناسب: -١

   الشخصيات     

 المكان الزمان 

 

 أزياء وآراء



 

:اكتب مرادف كل كلمة -٢    

غادرُت = ...............        ثوب = ............. 

  ثريٌّ = .............. أُوافُق على = ............. 

          

ضع دائرة حول أداة الربط المناسبة: -٣  

غابت سلوى )ألن ها، َو، ف( مريضة. -  

( اإلبتسامة تعلو وجههُ. - ا )َف، جعَل، لكن  زرنا رامي في بيتِه ممَّ  

، ثم ( صعَدوا إلى البيِت. ورامي   ذهَب أخي مع فادي -   إلى الحديقِة )َو، لكن 

 

:"رأي"أم  "حقيقة"حد د إذا كانت الجملة  -٤  

 كم احبُّ لون األحمر! ....................

 في المدرسة صفوف كثيرة................

 في لبنان شجر أرز. ........................

 

ل -٥ من المفرد إلى المثن ى ثُمَّ إلى الجمع: الجملة حو   

اُر نشيٌط. - هذه الخي اطةُ ماهرةٌ وهذا الن ج   

 المثن ى: ..........................................................................

 الجمع: ..........................................................................

لبيِت خزانةٌ وحائٌط وطاولةٌ وباٌب.في ا-  

 المثن ى: ..........................................................................

 الجمع: ...........................................................................

 



 

 

 

(٣من الفصل) ١مراجعة األسبوع   

ث الثف الة، الص  غة العربي  الل    

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
:راءةفي كتاب الق  

شرح درس جديد -  
مناقشة شفهي ة حول النص                   -  

:في كتاب التطبيقات  
النص+مفردات والتعابير حل األسئلة-  

  

:راءةفي كتاب الق  
قراءة درس)النهر في خطر(+دراسة النص+ تعبير شفهي-  

 مفردات وتراكيب + تعبير كتابي )موضوعه:فصل الشتاء(
 في كتاب التطبيقات:

 حل األسئلة

 

 

مصيٌب. –تلتهم  –أدخل كل تعبير في جملة :اإلنزالق  -1  

...................................................................: اإلنزالق  

: .......................................................................تلتهم    

: .....................................................................مصيبٌ   

 

اكتب مرادف كل  كلمة: -2  

= ...............                  ق رب = .....................تحبُّ   

 الل عب = ...............                 الجانب = ...................



ث.عد د أنواع الت لوث؟ و أعِط بعض اإلرشادات لحماية البيئة من الت لو   -3  

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

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

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

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

 

وس ع الجملة األتية: -4  

 )متى؟( تساقطت رقع الث لج )+صفة()كيف؟()أين؟(

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

 )متى؟( دخلت المستشفى )لماذا؟(

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



 

 

 

(٣من الفصل) ٢مراجعة األسبوع   

ث الثف الة، الص  غة العربي  الل    

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
:راءةفي كتاب الق  

شرح درس جديد -  
مناقشة شفهي ة حول النص -  

+نشاط: كتابة الئحة وإرشادات لحماية البيئة من 
ث                    التلو 

:في كتاب التطبيقات  
النص+مفردات والتعابير حل األسئلة-  

  

:راءةفي كتاب الق  
قراءة درس)النهر في خطر(+دراسة النص+ تعبير شفهي-  

 مفردات وتراكيب + تعبير كتابي )موضوعه:فصل الشتاء(
:لقواعدفي كتاب ا  

 حل الدرس: إسم الجنس وإسم العلم
التاء)مفتوحة،مربوطة(كتابة   

 

 

في آخِر الكلمة: (او مربوطة   اء )مفتوحة  عل ل كتابة الت   -١  

: ...................................................................َسَكتَ   

............................: .......................................قضاة    

..................................................................: حكَمت    

: ....................................................................وق ت    

: .................................................................طالبات    

.....................................: .............................معلَمة    

 



 

نس وثالثة أسماء َعلَم:ثالثة أسماء جِ كتب اِ  -٢  

 جنس َعلَم
  
  
  

 

حد د إذا كانت األسماء اآلتية )جنس( او )َعلَم(: -٣  

 مدينة:...............             بيروت:...................

دجلة:...................نهر: ................               

 مرسيدس:..............         سي ارة:.....................

 

ضع )ت( أو )ة( للحصول على كلمة مناسبة: -٤  

 طبيب.....                    حيا......

 معل ما.......                  قضا......

ملعَق.....                   جوَد......           



 

 

 

(٣من الفصل) ٣مراجعة األسبوع   

ث الثف الة، الص  غة العربي  الل    

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
:راءةفي كتاب الق  

شرح درس جديد -  
مناقشة شفهي ة حول النص                 -  

:في كتاب التطبيقات  
النص+مفردات والتعابير حل األسئلة-  

  

:راءةفي كتاب الق  
ر في خطر(+نشاط :بحث عن أنواع قراءة درس)النه-

ث وكتابة بعض اإلرشادات لحماية البيئة من التلوث  التلو 
:لقواعدفي كتاب ا  

 حل الدرس: إسم الجنس وإسم العلم
كتابة التاء)مفتوحة،مربوطة(مراجعة كيفية   

 اسم المعرفة والنكرة

 

 

فاً  \حد د إن كاَن كلُّ إسٍم معرفةً )إسم َعلٍَم -١ :"ال"( أو نكرةً  بمعر   

 العاُم: .............................       الجميُع: .............................

 نزيهٌ: .............................       مدينةٌ: ...............................

اً:  : ................................هر  ..............................       الهرَّ  

 الحصاُن: .........................      حصاٌن: ..............................

 

 

 



:مأل الجدول بما يناسبا   -٢  

ياضي وَن  –بالُل  –صي ادوَن  –أغنياٌء  –المعل ُم  –لبناَن   -القطُّ  –سمُر  –الر 

 مزارعوَن .

   

ل المعرفةَ إلى النكرةٍ  -٣ :حو   

عندما نبرد.نرتدي الث ياَب الس ميكةَ  -  

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

قد َم الط الُب اقتراحاً للتصميم  الجديد  لل باس  المدرسي  . -  

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

ل الن   -٤   :معرفةٍ إلى  كرةَ حو 

- . كض  في الفرصة  أصدَر مديٌر جديٌد أمراً بمنع  الر   

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

 



 

 

 

 ورقة مراجعة امتحان الفصل الثالث

ث الثف الة، الص  غة العربي  الل    

 

ن كل إسم-١ :نو   

 اسم تنوين ضم  ) ٌ ( تنوين كسر) ٍ( تنوين فتح ) ً(
 نافذة   

 مقعد   

 سنة   

 جبلي     

 أشقر   

 أسد   

 

ضع حرف الجر المناسب لتحصل على جملة مناسبة:   -٢  

 ذهبُت مع أخي ............. المدرسة.

ن ارة.  اصطاد أبي الس مك .....الص 

 ُعدٌت ......... الس فر.

 في كتاب القراءة: الدرس: النهر في خطر: من صفحة:70 إلى صفحة 72

99،صفحة:  98صفحة:  الدرس: الهّر والنحل:                         

 - في كتاب التطبيقات: النهر في خطر من صفحة: 84 إلى صفحة:88.

.115إلى صفحة:  112من صفحة:الهّر والنحل:                         

 - في كتاب القواعد: اإلسم المعرفة واإلسم النكرة.  من صفحة:66 إلى صفحة:69.

.74صفحة:  التنوين.                         

.79إلى صفحة: 77من صفحة: اسم،فعل،حرف.                         

.88، صفحة:  87صفحة: الصفة.                         

تعليل كتابة التّاء )مفتوحة/ مربوطة( في دفتر القواعد والتحليل. -   



جل .............الكرسي.  جلَس الر 

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

ي ......القمر    وجهُ أم 

 

:جملةأدخل كل حرف  جر  في  -٣  

إلى : ..................................................................... -  

على : .................................................................... -  

ب   : ...................................................................... -  

 

ل  -٤ : المؤن ث إلى المذكرمن حو   

- . هذه الش اعرةُ الماهرةُ نظَمت قصيدةً عن خوفها على البيئة   

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

- . هؤالء العالمات ناشطات في حماية  البيئة   

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

 

انف  الجمل اآلتية مستخدماً )لن( أو )ال( وأعد كتابتها: -٥  

 إلعب بالوحل مع أصدقائك.

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

 سأعوٌد غداٌ من الس فر.

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

ي بعد يومين.  سيذهُب أبي إلى البحر مع عم 

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



 ارم  النفايات على األرض.

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

 

 

فاً  \حد د إن كاَن كلُّ إسٍم معرفةً )إسم َعلٍَم  -٦ :"ال"( أو نكرةً  بمعر   

رامي: ............................. البلُد: .............................         

......: .........................................       بيروت: ..........مدينةٌ   

................................ : اً: ..............................       الهرَّ  هر 

: .....................................................         أسداً : ....األسدُ   

 الن هُر :...........................         نهراً: ..............................

 

عل ل كتابة الت اء )مفتوحةٌ او مربوطةٌ( في آخر  الكلمة: -٧  

 َسَكَت: ...................................................................

 قضاةٌ: ...................................................................

............................جودْت: ......................................  

 وْقٌت: ....................................................................

 تلميذاٌت: .................................................................

 



 

 

 

  ١الفصل الرابع األسبوع  مراجعة

ث الثف الة، الص  غة العربي  الل    
 

ف األفعال األتية -١ :صر   

 الضمير  الفعل: ساعد   أكل   وقف   تقد م   شِرب  
 أنت       

 أنتما     

 أنتم     

 أنتِ      

 أنتما     

 أنتن       

 أنا     

 نحن     

 

 

ل الجملة إلى    -٢ المثنى ثم  إلى الجمع.حو   

نت  ذهبت  إلى العمِل وبدأت  بقراءة ملف اتك  واط لعت  على العامِل النشيِط. أ  

 المثنى: .................................................................................

.................................................................................الجمع:   

 



عرب كل كلمة في الجمل اآلتية:أ -٣  

أكل  الولُد الت فاحة . -  

............................................................................. :  أكل 

.....................................................الولُد: .......................  

 الت فاحة : ..........................................................................

 

سافر  الرجُل في الباخرةِ. -  

........................................................................... :  سافر 

 الرجُل: ..........................................................................

 في: .............................................................................

 الباخرةِ: ........................................................................

 

 



 

٤من الفصل  ٢ورقة مراجعة األسبوع    

       ابتدائي ف الثالثة، الص  غة العربي  الل  

 

 

 األسئلة:

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

 أنتنَّ أكلتنَّ الط عاَم كل ه.

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

 أنِت ذهبِت مع أخاِك إلى الحديقِة من أجِل الل عب.

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

 

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

صطدتم الغزال في الغابِة.أنتم اِ   

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

جاج.الز   أنَت هو ال ذي كسرَ   

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

 

ي اُد الس مكَ  اعرب   -٣ ما يلي:       اصطاَد الص   

..................................................................................اصطاَد :   

ي اُد : ..................................................................................  الص 

..............الس مَك : ....................................................................  



 

٤من الفصل  ٣ورقة مراجعة األسبوع    

       ابتدائي ف الثالثة، الص  غة العربي  الل  

 

 

 األسئلة:

اكتب موضوع ما يقارب ثمانية أسطر يتكل م عن لبنان: موقعهُ ، عاصمته، علمه، وبماذا  -١

مغارة جعيتا ......( –يشتهر، وتكل م عن بعض المواقع األثري ة ومنها: ) قلعة بعلبك   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

  ورقة مراجعة

       ابتدائي ثالثف الة، الص  غة العربي  الل  

 

  

     السؤال األول:

 صّرف األفعال المضارعة مستخدما ضمير الغائب:

 هو يخرج   يعود   ينام  

 هما   

 هم   

 هي   

 هن     

 

الثاني:السؤال   

إلى المؤنّث: الجملة حّول  

هو  يرجع  من المدرسة ويأكل  الطعام. -  

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

شادي وفادي يذهبان إلى البحر ويصطادان السمك. -  

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

 

 



 

 

 

 مراجعة إمتحان الفصل الرابع

       ثالثف الة، الص  غة العربي  الل  

 الدروس المطلوبة لإلمتحان:

  170 إلى صفحة 164من صفحة: الدرس:لبنان في كتاب التطبيقات القسم الثاني

 190 إلى صفحة 188الدرس األشعة البراقة من صفحة:

  97 إلى صفحة 94( من صفحة:1) الفعل الماضي :تصريفاألول في كتاب القواعد القسم

  106 إلى صفحة 102( من صفحة:2تصريف الفعل الماضي)

وجميع األوراق  دراسة اإلعراب على دفتر القواعد + 120 إلى صفحة 118 الفعل المضارع من صفحة :الدرسالثاني في كتاب القواعد القسم
 المراجعة للفصل الرابع

 

 

مستخدما  والمضارعة وتصريف األفعال الماضية والعكس مؤنثال من المذكر إلىالتركيز على التحويل 

.واإلعراب والتركيز على الجمعوالمخاطب  الغائب والمتكلم ضمائر  

 األسئلة:

 السؤال األول:

ف الفعل المضارع " يدافع   المتكلم والمخاطب:" مستخدماً ضمائر صر   

ةالمخاطب ضمائر الفعل: يدافع    

 أنت   

 أنت   

 أنتما  

 أنتم 

 أنتن   



 

المتكلم ضمائر الفعل: يدافع    
 أنا 

 نحن 

 

 السؤال الثاني:

:المفرد إلى المثنى ثم الجمعل الجملة من حو    

شرَب الصي اد  العصيَر فأكمَل سيره  بنشاٍط. -  

 المثنى:.....................................................................................

 الجمع:......................................................................................

هذه السي دة طبخْت ما يفيد  أوالدها. -  

 المثنى:.....................................................................................

............................................................الجمع:..........................  

 

 السؤال الثالث:

 أعرب ما يلي:

 يأكل  الولد  الطعاَم.

 يأكل  : .............................................................................

..............................................................................الولد :   

 الط عاَم: ............................................................................


	0- arabic summer cover
	1- مراجعة الأسبوع الرابعg3
	2- مراجعة الأسبوع السادس g3
	3- ورقة مراجعة امتحان grade3
	4- مراجعة الأسبوع1 ف2 g3
	5- مراجعة الأسبوع2 ف2 g3
	6- مراجعة الأسبوع3 ف2 g3
	7- مراجعة الأسبوع4+5 ف2 g3
	8- مراجعة الأسبوع6 ف2 g3
	9- مراجعة الأسبوع7 ف2 g3
	10 -مراجعة امتحان الفصل2 gr3
	11- sem3 week1 gr3
	12- sem3 week2 gr3
	13- sem3 week3 gr3
	14- exam review grade3
	15- worksheet grade3 - sem4 week1
	16- gr3 sem4 week2
	17- gr3 sem4 week3
	18- g3 sem4 week4
	19- review final g3

