
 
 المادة :اللغة العربّية                                                     

 8102-8102مراجعة امتحان نهاية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 
 _____             _:_____ الّتاريخ: _____الّشعبة(العاشراالسم: _____________ الّصف )   

 فهم المقروءالّسؤال األّول: 
 )درس عبداللطيف البغدادي(-)أ(

 أقرأُ النصّ  ثُّم أجيُب عّما يليها ِمْن أسئلٍة:

 
 عبداللطيف البغدادي؟نصمااسم العاِِل الذي يتحدث عنو ال  -1 
 :القاىرةمصردمشق ،:،سوريابغداد ِكرت يف النص؟ العراؽ:ماىي عواصم البالد اآلتية اليت ذُ  -2 
 لُعلماءمن ا شلن أخذ البغدادي العلم؟ -3 
 يقرأُ و يكُتُب ويدرس ماذا كاف يفعل البغدادي يف مكتبات دمشق؟ -4 

 كانوا يظنوف أّف النيل سبب حياهتم  ماذا كاف يظن قدماء ادلصريني عن النيل؟ -5



 أىل مصر من القائل:)مصر ىبة النيل(؟ -6
 العلم نور اضُع ُعنواناً للنص: -7

 اّستخرُج من النص مايلي:
 .مسعَ ،التقىفعلني ماضي:                  .يظنوف،ييقضفعلني مضارع:

 علمائها مهزة متوسطة على نربة:                    . يف مكتباتِ  جار ورلرور:
 : حياهتمعكس موهتم                          .الوقتمرادؼ الزمن:

 أخذ كلمة تبدأ هبمزة قطع:التاريخ.                كلمة تبدأ هبمزة وصل:
 

 ُل بني الكلمة ادلفردة ومجعها:اص
 الجمع                    المفرد

 عاِِل                    ُمدف
 ِعلم                    علـو

 مدينة                   مكتبات
 مكتبة                  ُعلماء

 -:أمام العبارات الخطأ)×( عالمة  الصحيحةأو العبارات أمام( √ضع عالمة )أ

 (  سافر البغدادي من بلده للعمل.  ×)   -1
 ( كاف ادلصريوف يلقوف فىًت يف النيل.  ×)   -2
 (ُوِلد البغدادي يف مصر.   ×)  -3
 ( يف دمشق مكتبات كثرية.   √)  -4
 (َدرَس البغدادي علـو الدين يف بيتوِ   √)   -5
 

 )درس االستخدام الطويل للحاسوب( -)ب(
 بشاشة ادلتعّلقَ  نظَرىم تُبعد أو عقوذَلم ُتشغل أف ُُتاوؿ... ُيصغوف ال ولكّنهم وتكرارًا امرارً  إليهم تتحّدثُ   

 تظهرُ  ُمَقزَّمة شخصّيات قهر وزلاولة ومهّية انتصاراتٍ  ُصنع يف يَنهِمكوف جدوى، دوف قلياًل  ولو احلاسوب
 ُُياولوف وىم األيّاـ، ىذه أطفالنا من كثريال حاؿُ  ىذه". فأرة كبسة"بِػ الّتكنولوجيا بلغة أو زِر   بَكبسة وِتتفي

ـَ  واجللوسِ  اإللكًتونّية األلعاب شُلارسةِ  طريق عن الفراغ وقت قتلَ  ت لساعا والّتلفزيوف احلاسوب شاشات أما



 .ذلك عن الّنامجةَ  ادلخاطرَ  مًعا نتذّكر أف وبدوف مّنا مبُباركةٍ  طويلة

 إىل الوصوؿ منَ  الّتخّوؼُ  ىو ذلك َجرّاء الّنفسيّ  اإلرشاد وأخّصائيّ  يقوؿ كما الّنفسّية األخطار ضمن ومن
 كاف إذا وخاّصة طويلة لساعاتٍ  بينهم احلوار انقطاع بسبب والطّفل األىل بني الّتفاىمُ  فيها يصُعب مرحلةٍ 

راىقة مرحلة أبواب على الطّفل ىذا
ُ
 وميولِو فلالطّ  مشاعر دلعرفة مستمرّة وِحواراتٍ  تواصل وجودَ  تتطّلبُ  اّليت ادل

 وحركات أشكاؿ طريقةُ  وتلتصقُ  يشاىدونو، ما األطفاؿُ  يُقّلد األحياف أغلب ويف. سلوكّياتو وتقييم وتوجُّهاتو
 .ادلستقبلِ  يف شخصّياهتم بناء يف يؤثّر شلّا عقوذلم، يف اإللكًتونّية األلعاب عرب يروََنا اّليت الّشخصّيات

 يف الّنفسّيني األخّصائّيني رأيَ  أخالف أنا: قالت سنوات تسعُ  عمرىا طفلةٌ  لديها اّليت األّمهات إحدى
 قويّة بشخصّية تتميّػزُ  ابنيت ألفّ  ّتاًما العكسَ  أرى فأنا. طويلة لفًتاتٍ  احلاسوب استخداـ دلخاطر َتْضخيمهم

ـَ  متميِّز وحضورٍ  . تقوؿ أف جيبُ  ما ومعرفة الًّتكيز بعد الرّأي وإبداء احلديث يف ادلشاركة ُتبّ  وىي زميالهتا، أما
ـُ  يُعيقها ال والطّفل األىل بني والّتواصل الّتفاُىم لغةَ  إفّ : وأضافت  مشاركةُ  وباإلمكاف احلاسوب، جهاز استخدا
 ومناقشة احلاسوب عن اىتمامهم جلذب واآلخر الوقت بني سلتلفة موضوعات وطرحُ  ىذه ىوايَتهم األطفاؿِ 

 القياـ على األـّ  يساعد طويلة ولفًتاتٍ  زلّدد مبكافٍ  الطّفل التزاـ رةَ فك إفّ : وقالت. شخصيِّا هبم تتعّلقُ  أمور
ـّ   كاف إذا الّسري حلوادث معّرض وغري بأماف طفلها بأفّ  ذىنيِّا مرتاحةً  تكوفُ  الوقت وبنفس العديدة ادلنزلّية بادلها
  .ادلنزؿ خارجَ 

 :عيونو على ُيافظ كي طويلة لفًتة احلاسوب يستعمل لشخص الّنصّ  حبسب نصيحتَػْين اكتب-1

 نستخدـ شاشات واقية. -1

     .جيب أف نريح العني وال صللس مسافات طويلة اماـ شاشات احلاسوب -2
         

 : الّنصّ  من الرّئيسيّ  اذلدؼما ىو -2
       أف نستخدـ احلاسوب استخداـ صحيح   
              

ـُ  يسّببها األطفاؿ لىع نفسيػَّْين وضررَْين ،جسديػَّْين ضررَْين اذكرُ -3  .الّدرس حبسب طويلة، لفًتة احلاسوب استخدا
 .فيو ادلطلوب حسب الّتايل اجلدوؿ امؤلُ 

 



 الّنفسّيانِ  الّضررانِ . ب الجسديّانِ  الّضررانِ . أ

آالـ الظهر  -1 العزلة  -1   

آالـ العيوف -2  عدـ الًتكيز  -2   

 احلاسوب: أضُع ُعنواناً مناسباً للنص -4
 ُج من النص مايلي:اْستخر 

 اليت اسم موصوؿ:                             ىذااسم اشارة:
 فأرة:  على الف وسطةمهزة مت 

 ىو  غائب: ضمري                            أنا  ضمري متكلم:
 : قالتماضي فعل                          اماـ  ظرؼ مكاف:
 أبواب: مة بابمجع كل                    يف ادلستقبلِ جار ورلرور:

 يقلد:مرادؼ ُياكي                     سنة :واتمفرد كلمة سن
 )درس الرياضة(-)ج(

ميارس الناس يف كل بلد أنواعاً سلتلفة من الرياضة . يفضل الناس يف البالد احلارة رياضة السباحة ، ونشاىد يف مثل  
بوف إىل البحر أو ادلسبح .ويفضل الناس يف البالد الباردة رياضة التزًف على اجلليد . تلك البالد ، الكبار والصغار يذى

 -وعندما تكوف اجلباؿ كثرية ، يفضل الناس رياضة تسلق اجلباؿ. ويفضل الناس يف الصحراء رياضة ركوب اخليل 
 القدـ قوانني سهلة منها :ُيب كثري من الناس يف العاِل رياضة كرة القدـ ، وىى لعبة سريعة ومجيلة . ولكرة 

 يشًتؾ فريقاف يف اللعبة . -
 يتكوف كل فريق من أحد عشر العباً. -



 يستعمل الالعب كل أجزاء جسمو ما عدا اليد . -
 حارس ادلرمى ىو الذي يستعمل يده . -
 ال يدفع العب العباً آخر وال يضربو . -
 وقت اللعبة ساعة ونصف  ساعة - 

لعاب الرياضية ، مثل : كرة السلة وكرة الطاولة وكرة الطائرة ، ويستعمل الالعبوف الكرة يف ىناؾ أنواع أخرى من األ
مجيع األلعاب. يف أمريكا يستعمل الالعب يف كرة القدـ يده، ويف لعبة كرة السلة جيري الآلعب بسرعة لريمي الكرة 

رية .ويف كرة الطائرة يرمي الؤلعبوف الكرة فوؽ يف السلة ، ويف كرة الطاولة يستعمل الآلعباف مضرباً صغرياً، وكرة صغ
الشبكة ىناؾ أنواع أخرى من األلعاب الرياضية، ال يستعمل الآلعبوف فيها الكرة مثل : ادلصارعة وادلالكمة . الُيب  

 كثريمن الناس ىذه األلعاب ، ألَنا خطرية وعنيفة.

الرمي، السباحة، كرة الطاولة، كرة القدـ، كرة السلة، كرة الطائرة،: اذكُر أنواع الرياضات اليت ذُِكرت يف النص-1
         تسلق اجلباؿ،ادلصارعة، ادلالكمة، ركوب اخليل.التزًف على اجلليد، 

 األخالؽ احلميدة ماذا تُعلِّم الرياضة النفس؟ -2
 يف البالد الباردة أين مُيارس الناس رياضة التزًف على اجلليد؟-3
 أنواع الرياضات اناً مناسباً للنص:ضّع عنو -4
 ماىي قوانني لعبة كرة القدـ اليت ذُِكرت يف النّص؟-5
 العباً  عشر أحد من فريق كل يتكوف -                                      اللعبة يف فريقاف يشًتؾ -
 .يده يستعمل الذي ىو ادلرمى حارس -           . اليد عدا ما جسمو أجزاء كل الالعب يستعمل -
 .ساعة  ونصف ساعة اللعبة وقت -                      . يضربو وال آخر العباً  العب يدفع ال -
 من النص مايلي: تخرجُ اسْ 

 جباؿجبل:   مجع                     الالعبوف   مجع مذكر ساِل:
 ىذهاسم اشارة:                              ميارس فعل مضارع:
                                         سلتلفة   عكس كلمة متشاهبة:يف السلة                           جار ورلرور:

 العبوف:  مجع               العباف مثٌت:        العب  مفرد:
 الناس مهزة وصل:                                  أنواع مهزة قطع:



 الطائرة: مهزة متوسطة على نربة         فوؽ    ظرؼ مكاف:
 
 -:أمام العبارات الخطأ)×( عالمة  الصحيحةأو العبارات أمام( √عالمة ) ضعُ أ

 لِّم الرِّياضة النفس األخالؽ احلميدة.(   تُع  √)   -1
 (  كاف العرب ُيبوف رياضة التزًف على اجلليد.  ×)   -2
 ( ُيُِب الناس رياضة ادلالكمة ألَنا عنيفة وخطرية.  ×)  -3
 ( ُُيسب اذلدؼ عندما ِترج الكرة من ادلرمى. ×   )-4
 .( يتكوف كل فريق لكرة القدـ من اثناف وعشروف العباً   ×)   -5
 

 :بها صحيحةتُ تحتها خطاً ، ثم اكْ  في كل جملة هناك كلمة خطأ ، أضعُ      
 

 فريق         ادلدرسة ىف ادلباراة أمس .      رفيقانتصر  - 1
       ادلالكمة           .           ادلكادلة أنا ال أحب رياضة  -2 
     دؼهب            واحد للفريقنا .    بفهدانتهت ادلباراة  -3 
          بالسهم           .          باذلمس رمى الصياد الغزاؿ  -4 
     حارس         ادلرمى بالكرة .            ساحرأمسك  -5 
       العب          ىف الفريق األوؿ .         لعابصديقى  -6 
                                                                     القصر          .             الصقر من يسكن ىف ىذا  -7 

 احملار       .     من اعماؽ البحر احلمارخيرج الصياد  - 8
 السؤال الثّاني:المهارات اللغوية 

   -أَصنُف الَكلمات :

 -حذاء -الّسوؽ –اليت   –من  –يصل  –البحث  –يشًتي  –مىت  –ىذا  –َذىَب  -علمةادل –إىل  –يضيف 
 يدخل.-خالد-َعن-ىل-الواجب -جورب –ميشي  –الفائز  –يف  –جلَس  –تلميذة 

 



 الحرؼ الفعل االسم

 ادلعلمة
 البحث
 الّسوؽ
 خالد
 الفائز

 الواجب
 تلميذة
 حذاء

 جورب
 

 يضيف
 ذىب

 يشًتي
 يصل 
 جلس
 يدخل
 ميشي

 

 إىل
 ىذا
 مىت
 من
 يف

 اليت
 عن
 ىل

 :سم دائرة حولهاالتي تحتها خط ،وارْ  مما بين القوسين ما يناسب الكلمة تارُ أخْ 
 

 (مفعوؿ بو  –اعل فَ  -بتدأ  )مُ     .           الالعبينادلدربُ  نادىَ -1
 ( فاعل  -خرب  –بتدأ )مُ             .يف ادلوعدِ  الموظفون وصل َ -2
 (اسم رلرور –اسم موصوؿ  –اسم إشارة جعاف .           )زلاربوف شُ  ىؤالء-3
 مفعوؿ بو(  –رب خَ  – مبتدأ)        صانو .       راكب ح الفارس-4
 (اسم رلرور –رب خَ  –شيًئا.  )فاعل  فلم جيدُ ءِ الماعن  اجلريحُ  حبثَ -5
 
 بين كلِّ جملتيِن ُمسَتخِدًما ما بيَن الَقوَسيِن  رِبطُ أ

) ألف (     الَفاكهُة  تفيُد اجلِّسَم .                                   –أتناوُؿ الَفاكهِة   - 1 

        أتناوؿ الفاكهِة ألف الفاكهة تفيد اجلسم

تَحِف بَعيد.  -2                            (مع أفَّ(
َ
َسَأذَىُب إىل ادلتحف ماِشياً _   َمكاُف ادل  



 سأذىب إىل ادلتحف ماشياً مّع أف مكاف ادلتحف بعيد

ِلموَف يف ادلعارِؾ .                  ) اليت (انتصَر ادلس   –يتحدَُّث الكتاُب عن ادلعارِؾ .   -3  

 يتحدث الكتاب عن ادلعارؾ اليت انتصر ادلسلموف فيها

أريد َأْف أقرأَ عن الفضاِء .                          )ِمن أجل  (    –زرُت مكتبَة ادلدرسِة     -4  

 زرُت مكتبة ادلدرسة من أجل أف أقرأ عن الفضاء

() َحىتَّ                      َوَصَل اجَلَمُل إىل النَّهِر  .        –ِمُل ادلِلَح .  ساَر اجَلَمُل ُي -5  

 سار اجلمل ُيمل ادللح حىت وصل إىل النهر

 اْلَفَراَغ بِالضَِّميِر اْلُمَناِسِب : ْمالُ أ

أَنَػػػا (  -ِىَي    -أَنْػُتَما    -ُىْم    -)ضَلُْن    
وفػِزيُ ًتَشاِىػػُد  التّػْلفػػ ىي -1  
نَػْنَتِظُر اْلُمَعلِّم   ضلن -2  
اْشتَػَرْيُت ِكَتاباً  أنا -3  
ُيَشاِىُدوَف اْلُمَبارَاةَ  ىم  ػ-4  

 تِْلِميَذاِف َنِشيطَاِف .أنتما  -5

 - أختارُ  الفعل المناسب واكتبه في الفراغ :

 ََتِْلُس(   -جَيِْلُس   َُتَْت الشََّجرَِة.           )ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرَّاِعي   -1

 (يَػَتَسابَػَقافِ  -يف اْلَمْلَعب.              )يَػَتَساَبُق   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الطَّالَِبافِ   -2

 َيْصَنُع(    –َتْصَنُع   الشَّاَي.                     )ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْلَمْرأَةُ  -3



 اْنزِْؿ (      –نَػَزَؿ  اْلَمَطُر يف َفْصِل اخْلَرِيِف.      )  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   -4

 اْستَػْغِفرِي(   –اْستَػْغِفرْ )  الّلو.                   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُلَمَُّد ! -5

 ؤلُ الفراغ بأداة نصب مناسبة:امْ 

الم التعليل  -كي     -لن    -أن    

 
_______ تنجح.      كي   ذاكر ____   -1 

________ تطيع والديك.أن   جيب __  -2  

_______تفهم.ل___انصت للمعلم جيداً _  -3  

______تستيقظ مبكراً.لن   ذا ِل تنم مبكرًا____إ   -4  

 أقرأُ الفقرة مث استخرُج منو ما يلي:

ادلْعرِض  زيارةِ أبوظيب ل مدينةِ إىل  ْسرتوُ ادلتحدِة،واْصَطحب أُ  العربيةِ ْجماف يف اإلماراِت يْسكُن مْسعوٌد يف مدينِة عَ 
اري.َتوَّؿ مْسغوٌد َو  بعض ادلعروضاِت  ألوالدهِ ، واْشًتى تنظيموِ و  اتِّساِعويف قاعاِت ادلْعرِض، َوأُْعِجَب ب أُْسرتوُ اجلِّ

 يف ادلساِء. ْيتوِ وعاَد إىل بػَ  ادلدينةِ يف  أقارِبوُ ، مث زاَر دلتنوِّعةا

 

 كلمات تنتهي بهاء مربوطة كلمات تنتهي بتاء مربوطة
 أقاربو    ،تنظيمو زيارة        ،العربية

 أسرتو،    ألوالده ادلدينة       ،ادلتنوعة

 



 أُميُز الحال المنصوب وصاحب الحال في الجمل:

 دلاءا  ،صاحب احلاؿ ىوصافياً شربُت ادلاَء صافياً.   احلاؿ ىو  -1
 التالميذ ،صاحب احلاؿ ىوفرحني فرحني. احلاؿ ىو عاَد التالميذُ  -2
 الّصف ،صاحب احلاؿ ىونظيفاً  كاف الصُف نظيفاً. احلاؿ ىو -3

 : مؤنٍث ساِلًما خطَّا تحَت الكلمات المجموعة جمعَ  ضعُ أ

اُمهات  ِعنَد ادلديرةِ .               أُمََّهات التالميذِ  -1  

 اجملالت يف ادلكتبِة .              قَػرَأنَا اجمَلالت  -2
 

 ُأحدِّد الظرؼ في الجمل وأُبيِّن نوعُه: 

 ناـ الولد فوؽ السرير.

 يصـو ادلسلموف َنار رمضاف.

 وقف صديقي ُتت اجلسر
 

 

 أختاُر اإلعراب الّصحيح:

 1-)قادموف (  خربمرفوع وعالمة رفعو الواو.                               أ-وصل الّضيفان إىل الّشركة.  

 2-) ادلدينةِ  (  اسم رلرور وعالمة جره الكسرة.                            ب-العماؿ قادمون.     

 3-)األمهاتِ  ( مفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو الكسرة.                 ج-يف المدينةِ  حدائق مجيلة.     

 الظرؼ نوعهُ 
 فوؽ مكاف

مافز   َنار 
 ُتت مكاف



 4-)الضيفاف ( فاعل مرفوع وعالمة رفعو األلف.                           د-استقبلت ادلديرة األمهاتِ .     

 :( المناسب الَفراغ )اسم اإلشارة ملُ أ

 )هاتان ، هاتين ، هذان ، هذين ، هؤالء (

 الّصديَقني . ىذيناشَتقُت إىل  -1

 ُضيوٌؼ جاءوا ِمن الّسػعػودية . ىؤالء -2

 يف ادلسػتَػشػَفى . فالطّبيباف يَعَمالىذاف  -3

 الّسياَرتني .  ىاتنيرَِكبنا  -4

 الَفتاتاف َتدُرساف الُّلغة الَعػربػية . ىاتاف -5

 أحول العبارات اآلتية إلى صيغة المثنى:-

ػكتَب الطالباف الدرس الطالب الدَّرس.                 كتب- 1 

ػغادر الطبيباف ادلستشفى  .            غادر الطبيب ادلستشفى-2  

ػوصل الساكناف اجلديداف  .               وصل السَّاكن اجلديد-3  

ػشخصاف يف احلافلة  بقي.              بَقَي شخُص يف احلافلة-4  

ػدافع ادلقاتالف عن بلدمها                دافع ادلقاتل عن بلده-5  

  أُ صنِّف الكلمات اآلتية حسب نوع الهمزة المتوسطة:

روؤس –فائدة  –رأس  –سؤاؿ  –مائدة  –مؤذف  –تأِّل  –بيئة  –سأؿ   

 



(ؤ)همزة متوسطة على  (ئنبرة )همزة متوسطة على   أ)علىهمزة متوسطة  (    
 سأل بيئة مؤذن
 تأِلّ  مائدة سؤاؿ
 رأس فائدة رؤوس

 

 الّسؤال الثّالث:المهارات اإلمالئية 
 أواًل:إمالء

 اْكتشُف اخلطأ وُأصوِّبُو:
 الصواب الخطأ الجملة

 النبأ النباء قَػرَأَ ادلذيُع النباء وىو مبتسم.-1
 اذلدوء اذلدؤ طلَب ادلعلِّم من التالميِذ التزاـ اذلدؤ.-2
 يؤدلك يُئلمك َتنَّب كل ما يؤذيك و يُئِلمك.-3
 يؤذي يئذِ  الناس يكرىوه. من يُئذِ -4
 

 

 الفراَغ بالكلمِة الصحيحِة إمالئياً ِممَّا بيَن الَقْوَسيِن :   ملُ أ    

                    .______ الّصياُد بنَي األشجاِر        اختفت( – اختفى)  .1
                        ._____ الّثماُر يف الصيِف             (تكثر)يْكثر _  .2
ـُ _  .3                       ._____ الطّيوُر يف أعشاِشها (              تناـ)ينا
                      .يورِ بكة على الطّ _____ الشّ         (انطبقت–)انطبق  .4
  .ن_____ ادلسافرتاف يف مقعدين متجاوري       ( جلست -)جلس .5



 ثانًيا :الّتعبير اإلبداعي
كلمة "اصف رحلة قمت هبا مع أصدقائك" مستعيناً بادلفردات   44ما ال يقل عن  فيما يلي اكتبُ 

 والًتاكيب اآلتية:
مدينة األلعاب،حديقة احليواف، زرُت، استمتعُت، لعبنا، معرض الكتاب، حيوانات مفًتسة، حيوانات 

 أليفة،كتب وقصص متنوعة،وسط ادلدينة.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________ 


