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 اطقين بغيرها/ للنّ  المادة :اللغة العربيّة

 2019-2018مراجعة امتحان نهاية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 
:_____ التّاريخ: الّشعبة  (حادي عشر الّصف ) االسم: _____________   

______             _____ 
 فهم المقروءالّسؤال األّول: 

وبعدَ أن تجول  يوٍم ِمن األيام َخرج أحدُ الُوالة ُمتنكراً في ثيابِه يتَفقد أحواَل الّرعيّة. في
. كثيراً، شعَر بالتّعب فَجلَس تَحت شجرة ٍكبيرةٍ.ُ ثُم ّجاَء فَتى يَحمل كيساً بِه َطعام  

لَه تَفّضل أيها الّرجل تَناَول َمعي الّطعام. قال الوالي  :فََوضع الفَتى الّطعام أماَمه وقال
ال أرَغُب في األكِل اآلن. اقتَرَب َكلب  َجوعاُن، فألقَى إلى الَكلِب بالّرغيف، ثم أحَضر 

الفَتى:ال.قال  ل هذا كلبُك؟ أجابَ ه وانَطلَق. فَسأله الوالي: هَ لَه ماًء ِمن النّهر، فَشربَ 
 قال الفَتى: إذا ُجعُت اليَوم فَسآُكُل َغداً. ُكّل َطعاِمك.يتهُ الوالي: لماذا أعطَ 

 .أستَخرُج ِمن الفَقرة الّسابِقة:1
 فعُل مضارع : __________ -: __________                         ٍض فعُل ما -
 :  __________ َجمع -فعُل أمر : __________                            -
 (:__________ َجرىُمرادف ) -__________                     (:النّاسُمرادف ) -
 ( : __________دخلضدّ )  -            (: __________      َرغيف)  ُمرادف -
  تنوين َفتح : __________ -                 __________     : ( َشـبعضدّ )  -
 : __________تَنوين ضمّ  -                      تنوين َكسر: __________   -
 .أجيُب َعن األسئلة اآلتية:2
 . أضع عنواناً مناسباَ: _______________________________ .1
 ؟ _______________________________ .في ماذا تََنّكَر الوالي. 2
 ؟ _______________________________ . لماذا َجلَس الوالي تَحَت الّشجرة. 3
؟  فَعَل الَكلُب بَعد أن َشبَع وَشِرب الماءماذا . 4

. _______________________________ 
 ؟ _______________________________ .فَتىي ال. أُبدي رأي ف5
 /أضُع عالمة )     ( على اإلجابة الّصحيحة، وأضُع عالمة )     ( على اإلجابة الخطأ:3
 .الّطعام تَناَول الوالي َمَع الفَتى. )    (  1
 .أَكَل الفَتى ُكل الّطعام. )    (  2
 .َعرَف الفَتى الوالي، ِعندما زاره. )    (  3
 .أَكَل الكلُب ُكل الّطعام. )    (  4
 __________________________.َوضَع الفَتى الّطعاَم أماَم الوالي وقال:  . أكمُل:4

 السؤال الثّاني:المهارات اللغوية
 الفاِعل في المكاِن الخالي، وأضبُطه بالّشكل:/ أضُع ناِئب 1
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 . تُرَكُب  _______________.1
 . أُحِضَر _______________.2
 . ُكِسَر  _______________.3
 ، وأضبُطه بالّشكل:فعالً َمبنياً للَمجهول أضُع / 2
 . _______________ الحمار.1
 . _______________ الحافلة.2
 الكتاب.. _______________ 3
 . _______________ األرض.4
 حّول الجملَة المبنية للَمعلوم إلى َمبنية للَمجهول:أ/ 3
 . تَشَرُب الِبنُت الحليب.                   ______________________.1
 . فِهَم صالح  الدّرَس .                     ______________________.2
 ______________________.                  . َحَملَت البِنُت الَحقيبة. 3
 للَمعلوم: حّول الجملَة المبنية للَمجهول إلى َمبنيةأ/ 4
 ______________________.                         . ُغـِسـل الثّوب.1
 ______________________.                        . يُصنَُع األثاُث.2
 ______________________.                          . ُشِكَر المعِلم.3
 / أجعُل الكلمات التّالية مفعوالً به في جمل مفيدة:5
 ______________________.     .الحصان                           1
 ______________________.                                  . قصة2
 ______________________.              . إفطار                   3
 
 اسم المفعوِل المناِسب لكّل فعل:  صيغُ / أ6
 . َكتََب                                  ______________________.1
 . َصنََع                                  ______________________.2
 ______________________.   . قَتََل                                3
 . شاَهدَ                                 ______________________.4
 . حاَسَب                               ______________________.5
 . انتظر                                 ______________________.6
 فعل:  ِل المناِسب لكلّ اسم الفاعِ  صيغُ / أ7
 . َكتََب                                  ______________________.1
 . َصنََع                                  ______________________.2
 . قَتََل                                   ______________________.3
 __________________.. شاَهدَ                                 ____4
 . حاَسَب                               ______________________.5
 . انتظر                                 ______________________.6
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 حيح:ل الصّ م الفاعِ ـع اسعل مَ الفِ  لُ ِص أ /8
 حاَرب َحِفظ شاَهد نامَ  َحَكم

 
 

 حافِظ ُمشاَهد ُمحاِرب نايم ُمشاِهد ُمحافَظ نائم ُمحاِكم حاِكم ُمحاَرب
 
 حيح:الصّ  / أِصُل الِفـعل َمع اسم المفعول9

 شاَهدَ  َودَّع أعلَنَ  ُعِلمَ  َصنَعَ 
 
 

 ُمَودَّع َمَصنَع ُمشاَهد َمعِلم َمعلوم َمعلون ُمعلَن َمودوع َمصنوع ُمشاِهد
 
 

 :َميُز بين اسم َمفعـول و اسم الفاِعـل في كّلِ ُجـملة/ أ10

 :اآلن ( –مساًء  –صباحاً  –غداً  –) أمس  أمألُ المكان الخالي بِظرف الّزمان المناِسب/ 11
 . أنا ________ في البيِت، وبعدَ قَليل سأذهُب إلى البَحر.1
 . بدأت الرحلة صباحاً، وانتهت ________.2
 . زارتنا عمتي ________، وَسـتـزوُر جدتي ________.3

 المناِسبة في األماكن الخالية:/ أضُع ُحرف الجّر 12
 . َرجعُت _______ المدَرسة اآلن.1
 . ذَهبُت _______ الحديقَة.2
 . الِكتاُب _______  الحقيبَة.3
 .الحقيبَةُ  _______ المكتَب. 4

 / أضُف الَكلمة إلى الجملة ُمغيراً ما يَلزم كما في المثال:13
. ) البيت(            -مثال:   . -الباُب مفتوح   باُب البيِت مفتوح 

 .________________________ -. الّطعاُم لذيذ . )األم(                           1
  .________________________ -المحطة َبعيدة. ) القطار(                        .2

 اسم َمفعـول اسم الفاِعـل الجملة
   من أخي.. َوَصلني َمكتوب  1
   . جاَء كاتُِب العَدل بالَمحَكَمة.2
   . َمْن ُهو الَمظلوُم في ِهذه الِقّصة؟3
   . َهـذا ُهـَو الّظاِلم.4
   . أيَن ذََهَب الَمقـتول؟5
   . َحَكَم القاِضي َعلى القاتِل باإلعدام؟6
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 .________________________ -. النّهر َطويل.)النيل(                            3
 
 
 

 / أكمُل الَجدول اآلتي: 14
 الـّسـبب االسم الَمجـرور الُجـملة

   . ذَهبتُ  إلى الَحـديقِة.1
   . بَيتي بعيد عن الـّسـوِق.2
   نَذهب إلى َملعِب الـّشاِرقِة. .3
   . َمَحطة الِمترو َبِعـيدَة.  4
   . تَِمدّنا  األشجاُر  بِالـِغـذاِء.5
   العالميِة.. زرُت القريةَ 6

 / أكمُل الَجدول اآلتي: 15
 معـجَ  ثنىـمُ  فردمُ 

   هذا فيل  
  هذان تمساحان  
 هذه َزرافات    
  هاتان بَقرتان 

 هذه  ______ ______  ______ _____ دجاجة  
 

 الّسؤال الثّالث:المهارات اإلمالئية
 أواًل:إمالء

 -/ أختـاُر اإلجابَة الّصحيحة إمالئياً:1

 َهوالء( –َهؤالء  –عون.                           )هاؤالء  الّرجاُل ُهم المبدِ _________  . 1
 الّصاُم ( –الّصايُم  –) الّصائُم         إفطاَر َرمضان.                    _________  . تناول 2
 قَلمن ( –قَلماً  –) قَلم                                    _________  .. اشتَرت َزينُب 3
 ( الّذين–الّتي -الذّي  )            .في العيادةِ _________  ذهبُت مع أَبي إلى الطَّبيبِة . 4
 الُكبرى  ( –الَكبيَر  –)الَكبيرة          الّسفن _________  تَعبر البِحار .                   . 5
 آِمنة ( –اِمنه  –) أِمنة      وَنظيفة.            _________  . طاقة الّرياح هي َوسيلة 6
 –الّشالالت  –) الّشالت       هو تَدفق الماء ِمن أعلى إلى أسفَل.  _________  . نِظام 7

 الّشالالالت (
 الدواِء ( –الدوا  –) الدواَء       _________  بعد األكل.                      . اِستَعِمل 8
 َرُجالن (   –َرُجال  –) َرُجلين      _________.                    عُصوِر القَديمة . عاَش في ال9
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 ُمـِمن ( –ُموِمن  –) ُمؤِمن          _________  واآلَخر كافِر.                 . أحدُهما 10
 يئبِسة( –يابِسة  –) يأبِسة       . أصبَحت األشجاُر الَخضراء أعواداً _________ .      11
( –خطرة   –) خطيرة      . كانَت العَملية _________  ِجداً.                       12  خطر 
 تمأل( –تمالء  –) تمال       . كانَت الدّموعُ _________  عين األم.                13
 ( .   -؟  -)  !                         _________.هل ذهبَت إلى المدرسِة . 14
 َمنَظراً ( –َمنَظر  –)َمنَظرن         َرَسَمت الّطالبات  ______ َجميالً.                      . 15
 
 / أصحُح الخطأ الذي تحته خطاً:2
 الّروح والعَقل.                 _________. غذء. إّن الِقراءة 1
 _________.                جزاء.. في القرآِن الَكريم ثالثوَن 2
 _________.         البئية.. تَحُث الدّولة على المحافَظة على 3
 

 ثانيًا :التّعبير اإلبداعي
 1/ أكملُ  العبارات التالية متحدثاً عن بلدك:


