
 االسم ................     اللقب ....................    القسم................

 

 

 

 
 

  

 التمرين األول: 

  الصَّحيَحة:ألّون اإِلَجابَة 

 للنَّص:ُعن وانًا منَاِسبًا  ر  تَ خ  اِ / 1

 

 

 على:تَحّصل التاّلِميذ النّجباء / 2

 

 

بِِضِدَها: ةاآلتي  / أَْربِط الَكِلَمة 3  

بَِدايَة   ●                               ●نَِهايَة    

           ر  خِ آ ●                                         

 التمرين الثاني: 

  النّص:استخرج من 

 َكِلمة تَبدأ بـ: كلمة فَِها َشدَّة

 )الـ( القمرية

 َكِلمة تَبدأ بـ:

 )الـ( الّشمسيّة

َكِلمة تحتَوي على  كِلَمة ُمنّونة

 َهمَزة

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

  

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

 2222ماي                    (AP1)ابتدائي ىاالول :لمستوىا

 اللغة العربية اختبار الفصل الثالث في مادة 

َراِسيَِّة،بُِمنَاَسبَِة نَِهايَِة السَّنَة  نَظََّمت  َمد َرَسةُ  الدِّ

َع  النَُّجبَاِء،َحف الً َخاًصا بِالتَّالَِميِذ  أُوبِين يَاتر َحي ُث َوزَّ

ثُمَّ تََمنَّى ِلل َجِميعِ  َوالشََّهادَاِت،الُمِديُر َعلَي ِهم الَجَوائَِز 

لَةً َسِعيدَةً.  ُعط 

 ندـــالس

 األسئلة:

ِم ال ِعل مِ   َحف لَةُ نَِهايَِة الّسنَةِ  َحف لَةُ يَو 

 

 أدََوات  َمد َرِسيَّة   َجَوائِز   لُعَب  



 

 التمرين الثالث: 

 الُمناسب:فِي الفَراغ )الّذي،الّتِي،الّذين(أضع / 1

 َحَضُروا الَحف َل.................الُمعَلُِّموَن ُهم  -

 الّطف ُل الُمَهذُُّب ُهَو ............ يُن ِجُز َواِجبَاتِِه. -

 َعلََّمت نيِ..............  ُمعَِلَمتيِ ِهيَ  -

 : اآلتيةِسيّة َعلى الكِلَمات )الـ( الّشم   لُ دخِ أُ / 2

 ..............              َساَحة   -

 ..............               َشَهادة   -

 :اآلتية/ أحذف )الـ( القمرية من الكلمات 3

 الَمد َرسةُ              .............. -

 العَلَُم              ............. -

 التمرين الرابع:

 المناسب:في المكان ( ! أو  )؟أَضع / 1

 ....هي ُمناَسبةُ الَحف ِل .............ماَ  -

َمَل الَهِديّة َما  -  .....................أج 

لُوب التَّ 2  عَُجِب: / أَُعبُِّر بِاستِعماَِل أس 

 ! ..........الّساَحةُ واَِسعَة              َما ................... -

 !..............................العَلَُم َجميل                َما  -

 الوضعية اإلدماجية:

تَِحانَاِت(–ةً يَ ونِ رُ ت  ك  لِ إِ  –ةِ يَ الَهدِ  –)يَن فَعُنِيَكِلَمة في َمَكانَِها الُمنَاِسب:  لّ أَضُع كُ   االم 

كثيرا  بـ  تُ ح  رِ فَ فَ  َجِميلَةً،............  ةً حَ و  ي لَ بِ ي أَ انِ دَ ه  ي ............ أَ ي فِ احِ جَ نَ ةِ بَ اسَ نَمُ بِ  -

 ا ...................مَ يِ ا فِ هَ مَ دِ خ  تَ أسّ  ن  أَ  هُ تُ دّ عَ وَ وَ  هُ تُ ل  بَّ قَ ................ فَ 

 

 



 

 التّصحيح النّموذجي

 التمرين األول: 

 :ألّون اإِلَجابَة الصَّحيَحة 

 ُعن وانًا منَاِسبًا للنَّص: ر  تَ خ  / اِ 1

 

 

 / تَحّصل التاّلِميذ النّجباء على:2

 

 

/ أَْربِط الَكِلَمة اآلتية بِِضِدَها:3  

بَِدايَة   ●                           ●نَِهايَة    

آِخر   ●                                      

 التمرين الثاني: 

  النّص:استخرج من 

 تَبدأ بـ: َكِلمة كلمة فَِها َشدَّة

 )الـ( القمرية

 َكِلمة تَبدأ بـ:

 )الـ( الّشمسيّة

َكِلمة تحتَوي على  كِلَمة ُمنّونة

 َهمَزة

 السَّنَة

َراِسيَّةِ    الدِّ

َع  ..  ...وزَّ

 ال َجَوائِز 

 ال َجِميع

َراِسيّة  الدِّ

نَ  ةالسَّ  
 التَََّلِميذ

ا -حفالً   خاصًّ

لَةً   ُعط 

 ً  َسِعيدَة

 النَُّجبَاء

 الَجَوائِز

 

 التمرين الثالث: 

 فِي الفَراغ الُمناسب:)الّذي،الّتِي،الّذين(/ أضع 1

 َحَضُروا الَحف َل. الّذينالُمعَلُِّموَن ُهم  -

 يُن ِجُز َواِجبَاتِِه. الّذيالّطف ُل الُمَهذُُّب ُهَو  -

 َعلََّمت نيِ. الَّتيُمعَِلَمتيِ ِهَي  -

ِسيّة َعلى الكِلَمات 2  : اآلتية/ أُدِخُل )الـ( الّشم 

 السَّاَحةُ.               َساَحة   -

 الشََّهادَةُ.               َشَهادة   -

 

ِم ال ِعل مِ   َحف لَةُ نَِهايَِة الّسنَةِ  َحف لَةُ يَو 

 

 أدََوات  َمد َرِسيَّة   َجَوائِز   لُعَب  



 

 :اآلتية/ أحذف )الـ( القمرية من الكلمات 3

 سةُ              َمد َرَسة .الَمد رَ  -

 ِعل م .           العَلَُم    -

 التمرين الرابع:

 في المكان المناسب:( ! أو  )؟أَضع / 1

 ؟ماَ هي ُمناَسبةُ الَحف ِل  -

َمَل الَهِديّة  -  !َما أج 

لُوب التَعَُجِب: / أَُعبُِر بِاستِعماَِل أُ 2  س 

 ! أوسع الّساحةالّساَحةُ واَِسعَة              َما  -

 !أجمل العلمالعَلَُم َجميل                َما  -

 الوضعية اإلدماجية:

ت ُرونِيَةً  –الَهِديَةِ  –َكِلَمة في َمَكانَِها الُمنَاِسب: )يَن فَعُنِي أَضُع ُكلّ  تَِحانَاِت(–إِِلك   االم 

َحةً  االمتحاناتبُِمنَاَسبَِة نََجاِحي فِي  - دَانِي أَبِي لَو  تُ  إلكترونيةأَه  كثيرا   َجِميلَةً، فَفَِرح 

ِدَمَها فِيَِما  فَقَبَّل تُهُ َوَوَعدّتُهُ أَن   بـالهدية  .ينفعنيأّستَخ 

 


