التميز ليس هدفا بل أسلوب حياة

أوراق مراجعة
لمادة اللغة العربية
للصف الثالث
األساسي

السؤال األول  :المعارف
اقرأ الفقرة األتيه من درس (الك النسر الذهبي ) ثم أجب عن األسئله :
بعيداً....وراء المروج والجبال  ،كانت هناك غابة تعيش فيها الحيوانات الكبيرة والصغيرة  ،وكانت النسور الذهبية
تحلق بأجنحتها العظيمة ،وكانت النسور كلها تحب الطيران  ،ما عدا ...مالك ! كان مالك يخاف من المرتفعات
،وكلما حاول الطيران أصابه الدوار  ،وأغمي عليه .لكنه كثيرا ً ما حلم بالتحليق فوق الغيوم مع النسور .
ذات يوم ،بينما جلس مالك يراقب زوجا ً من التسور  ،سأل نفسه هل سأتمكن في يوم ما من أن أتعلم الطيران
مثلهما ؟

-1أضع عنوانا ً آخر للقصة ؟...............................................................................................
 -2عدد شخصيات القصة ( مالك النسر الذهبي ) كما وردت في الكتاب :
...................................................................................................................................
 -3بماذا كان مالك يحلم ؟
......................................................................................................................................
-4أستخرج من النص السابق ما يأتي :

ج من الفقرة ما يلي :
 أستخر ُ كلمة بها الم شمسية ............ فعل ماض ..........................اسم ................................
 -حرف جر .................

 كلمة بها الم قمرية ................. فعل مضارع .......................... اسلوب استفهام ....................... -حرف عطف .......................

 مد باأللف .................... تنوين كسر ..................... -جمع نسر.....................

السؤال الثاني :

 مد بالياء ................... مد بالواو .................. -ضد قريبا.......................

 السؤال الثالث : أكتشف الخطأ في استخدام أسلوب االستفهام  ،وصوب الخطأ :ال ُجملةُ

واب
الص ُ

ماذا تشاركُ في المسابقة ؟
كم أنهيت واجباتك ؟
هل درهما ادخرت من عيديتك ؟

 امأل الفراغ بما يطلب منك بين القوسين :

-1

أحتر ُم أمي  ..............وأبي.

( حرف عطف مناسب )

 -2انتهيتُ من .......................ثم ذهبتُ للعب .

( كلمة قبل حرف العطف )

 -3تستطي ُع أن تركب ...................أو السيارة

( كلمة قبل حرف العطف )

-4

سأذهب إلى البحر .................الحديقة
ُ

( حرف عطف مناسب )

 -5استمتعتُ بالرحلة ثم ......................عنها تقريرا

( كلمة بعد حرف العطف )

 -6لون األزهار باللون األحمر ................األصفر

( حرف عطف مناسب )

السؤال الرابع :
 أض ُع أسئلة لإلجابات اآلتية وفقا لما تحته خط مستخدما األداة المناسبة من األدوات اآلتية:( كيف  -متى  -ماذا  -هل )
س ................................................. :؟
سأزور صديقي يوم الجمعة .
ج:
ُ
س ............................................ :؟
ج  :عدتُ من الملعب مشيا على األقدام .
س ................................................... :؟

ج  :نعم  ،أحبُّ اللغة العربية .
س ..................................................................................:؟
ج  :أكل ْالولدُ الفاكهة
السؤال الرابع  :النشيد
امأل الفرغ بكلمات النشيد المناسبة فيما يأتي :
-

ال ّطفولة

 -أكواخ  -الدّنيا

 -الطيور -

والجداو ُل  -مرح  -تحت

سذاجة وال ّطهور
إنا لفي زمن  ........................و ال ّ
نحيا كما تحيا  .البالبل وّ ...................
والزهور
سرور
أ ّيام لم نعرف من ................سوى ..................ال ّ
وبناء  ............ال ّطفولة ................أعشاش ..................
 -1هات من النشيد معنى الكلمات اآلتية -:
نعيش  * ......................... :نغني ........................... :
*
ُ
 -2هات من النشيد ضد الكلمات اآلتية -:
* نبني  * ............................ :نبكي .......................... :

