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     مراجعة لغتً                                       
 ) انرشاكٍة انهغٌٕح ( :األٔل انسؤال        

 
   : انرانً انساتقأ/  اسرخشجً يٍ انُص      

 كهًح يخرٕيح
 تأنف يقصٕسج 

 كهًح تٓا
 ًْضج ٔصم

كهًح تٓا يذ 
 انٕأ

 كهًح تٓا
 ال انقًشٌح

 
 انًسرشفى /  عهى

 
ٔانٕانذ   اسرخذاو

 . ٔانطثٍح 

 
 انًحًٕل 

 
  انًسرشفى / انٓاذف

اخراسي ب /  انصحٍحح اإلجاتح 

        !           حذٌقح يا أجًم ان/ 1                      أسهٕب ذعجة  أسهٕب ذفعٍم 

 ( يعشفح تـ ) ال               َكشج                                                        انقصح / كهًح 2

 أسهٕب ذفعٍم                             أسهٕب ذعجة                  ./ انًساجذ أغٓش األياكٍ  3

 يًُٕع                       ياَع                      َيَُعَ انفعم   انفاعم انًشرق يٍاسى / 4

 اسى صياٌ               اسى يكاٌ                  كهًح انرً ذحرٓا خػ ذذل عهى انانشًس  غشب ي /5

ٌَّ انًحراجٍٍ .َٕع االسهٕب        6  .اسهٕب ذعجة   .              أسهٕب قسى     / ٔهللا  ألساعذ

 اسهٕب ذعجة              اسهٕب اسرثُاء .        إالَّ داَــٍـــح : ) َـٕع األسـهـٕب فً انجـًـهـح (األُْســشج   ا ْجـرَـًـعـد / 7

 .                   يكرٕبكرة                 انفعم ) كرة ( .  انًشرق يًٍفعٕل ان/ اسى 8

 ) انرعثٍش انكراتً (  :ًَ انسؤال انثا 

  يثاشًشا ( . –نٍٕو عشفح  –نرشاْذ   -تثا  –اجرًعد  –)األسشج   :سذثً انكهًاخ انرانٍح  -1
..................................................................................................................................................................................................................... 

 أسٌُذ (   -انطَّعاو  -أًََا   -  ع  ائِ ) جَ  -2

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

 (حــــٕل      –األسض       –ذــــذٔس      –األقـًــاس انصـُــاعـٍــح   )      -4

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

 فً ذغٍٍش انًعُى عُذ حزفٓا فً انجًهح اَذٍح : اخراسي انًفشدج انرً الذؤثش -3
َس فَٕاص  ِشَشاَء ِكرَاب  ُيِفٍذ (                       ) قَشَّ

اص                  ُيِفٍذ                     ِكرَاب         َّٕ  فَ



           

 

 ( 1) ( ) انفٓى ٔاالسرٍعاب  : ثانث انانسؤال 

 
 

 

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

 ) انفٓى ٔاالسرٍعاب (  ٔأجٍثً عٍ انًطهٕب: ساتق اقشئً انُص انأ ( 

 زِ ؟انراليٍيارا غهة انًعهى يٍ /  .

 

 يا االقرشاح انزي ذقذو تّ فٕاص ؟/ 2

 

 يا حجح حاصو فً سفط اقرشاح  فٕاص؟ -3

 

 

 ذذٔس فكشج انُص حٕل ؟  -4   

 

 

 .ب  ( تًارا سد فٕاص  عهى سفط حاصو نالقرشاح ؟   

  َٔحقق انغاٌاخ .ذقهق فثانرعأٌ َجراص انصعٕتاخ  ال          

    

 ( أيال انفشاغاخ االذٍح : ج    

 املسلم فالتعاون خلق ..               فواز   قال املعلم : أحسنت يا . -1

  .املشاركة باليوم الوطني جـ (  . ( املشاركة بيوم البيئة العالمي ب  .  املشاركة بيوم العيد  ( أ

  حديقة الحي. زراعةجـ (  . ب ( زراعة حديقة املنزل  .  زراعة ساحة املدرسةأ (

  .يوجد مكان بالساحة  الجـ (  . يوجد بها ساحة  املدرسة الب (    الساحة  واسعة وهم صغار أ ( 

  .إلايثارجـ (  . التعاون ب (    الهاثف املحمول أ ( 

 ٌُ ُٔ  انرَّعَا



 

 

  : اسرخشجً يٍ انُص انساتق ياٌأذً / د أًًَ نغرً  

 .    كهًح يفشدْا صعٕتح -1 صعوبات 

  (عطشب ذ يشادفٓا )كهًح    -2  ثقلق.
 

 ظٍقح (كهًح ظذْا )  -3 واسعة 

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

  ( 2) اقرأ النص ثم اجٌب:  .   

فرأى ناًرا من بعٌٍد , اقترب عمر خرج الخلٌفة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ذات لٌلة ومعه خادمه 
 رضً هللا عنه وخادمه من المكان فوجدا امرأة ومعها أوالدها الصغار ٌبكون .

 قال أحد األوالد : أنا جائع أرٌد الطعام .

 نظر عمر فوجد األوالد حول القدر الكبٌر والنار تحتها فسأل : و أي شً فً هذا القدر ؟

ٌناموا , تألم الخلٌفة من كالم المرأة ومنظر األوالد و أسرع هو وخادمه فقالت األم:  ماء حتى ٌسكتوا و 
 .نحو مخزن بٌت المال وأخرج كًٌسا كبًٌرا من الدقٌق وقال لخادمه : احمله علً

 ؟ن الخطاب رضً هللا عنه من بعٌد / ماذا رأى عمر ب1  
 رأى هاًرا من بعيد                       

 ؟يا سثة تكاء األٔالد /2  

 .يبكون من الجوع         
.............................................................................................................................. 

    استخرجً من النص كلمات تحوي على التراكٌب اللغوٌة التالٌة: 

 المطلوب  (ال) شمسٌة  (ال) قمرٌة   تنوٌن فتح  تنوٌن كسر   همزة قطع 
  

 إجابة الطالبة           
  

 

  :تخػ جًٍم أكرثً  انسؤال انشاتع:     

 ًٌُع اسرخذاو انٓاذف انًحًٕل                       

 
 

ـا " َٓ  " َيٍ َجـاء تَـانَحـَسـَُـِح فَـهُّ َعـْشـُش أْيـثـَاِنـ
 

 



 


