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 اطقني بغريها/ للنّ  املادة :اللغة العربّية

 2019-2018مراجعة امتحان هناية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 
 _____             _:_____ الّتاريخ: _____الّشعبة  (حادي عشر الّصف ) االسم: _____________   

 فهم املقروءالّسؤال األّول: 
وبعَد أن جتول كثرياً، شعَر ابلّتعب  يوٍم ِمن األايم َخرج أحُد الُوالة ُمتنكراً يف ثيابِه يَتفقد أحواَل الّرعّية. يف

كبريٍةُ. ُُثّ جاَء َفىت ََيمل كيساً ِبه طَعام   َله َتفّضل  :. فَ َوضع الَفىت الطّعام أماَمه وقالَفجلَس ََتت شجرة ٍ
م. قال الوايل ال أرَغُب يف األكِل اآلن. اقََتَب َكلب  َجوعاُن، فألَقى إىل أيها الّرجل تَناَول َمعي الطّعا

 ل هذا كلُبك؟ أجابَ ه وانطََلق. َفسأله الوايل: هَ الَكلِب ابلّرغيف، ُث أحَضر َله ماًء ِمن الّنهر، َفشربَ 
 قال الَفىت: إذا ُجعُت الَيوم َفسآُكُل َغداً. يتُه ُكّل طَعاِمك.الَفىت:ال.قال الوايل: ملاذا أعطَ 

 .أسَتخرُج ِمن الَفقرة الّسابِقة:1
 يتفقد      فعُل مضارع :  -                                      خرج    فعُل ماضي: -
 األايم:  ََجع -                                تفضل / تناولفعُل أمر :  -
 انطلق  (: َجرىُمرادف ) -                                الّرعية (:الّناسُمرادف ) -
 خرج  ( : دخلضّد )  -                 رغيف              (:  خبز)  ُمرادف -
  متنكرا    تنوين فَتح :  -                               جاع   : ( َش بعضّد )  -
 طعام  : تَنوين ضمّ  -                         شجرٍة كبريةٍ   تنوين َكسر:  -
 .أجيُب َعن األسئلة اآلتية:2
 . هذا من فضل هللا: . أضع عنواانً مناسباَ 1
 يف ثيابه  ؟ يف ماذا تَ َنّكَر الوايل. 2
 ألنه شعر ابلتعب؟  ملاذا َجلَس الوايل ََتَت الّشجرة. 3
 انطلق؟  ماذا َفعَل الَكلُب بَعد أن َشبَع وَشِرب املاء. 4
 .يُ كر    الفىت؟ َفىت ال. أُبدي رأي يف5
 أضُع عالمة )     ( على اإلجابة الّصحيحة، وأضُع عالمة )     ( على اإلجابة اخلطأ:/3
 .تَناَول الوايل َمَع الَفىت الطّعام. )    (  1
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 .أَكَل الَفىت ُكل الطّعام. )    (  2
 .زاره َعرَف الَفىت الوايل، ِعندما. )    (  3
 .أَكَل الكلُب ُكل الطّعام. )    (  4
 تَفّضل أيها الّرجل تَناَول َمعي الطّعامَوضَع الَفىت الطّعاَم أماَم الوايل وقال:  . أكمُل:4

 السؤال الثّاين:املهارات اللغوية
 أضُع انِئب الفاِعل يف املكاِن اخلايل، وأضُبطه ابلّشكل: /1
 ائرةُ الطّ  /يارةُ السّ . تُرَكُب  1
 الكتابُ . ُأحِضَر 2
 القلمُ . ُكِسَر  3
 ، وأضُبطه ابلّشكل:فعال  َمبنيا  للَمجهول أضُع  /2
 احلمار. رٍُكبَ . 1
 احلافلة.رُِكَبت . 2
 الكتاب. فُِتحَ  . 3
 األرض.  ُسِكَنت. 4
 حّول اجلمَلة املبنية للَمعلوم إىل َمبنية للَمجهول: /3
 .ُيشَرُب احلليبُ . َتشَرُب الِبنُت احلليب.                   1
 .ُفِهَم الّدرسُ . فِهَم صاحل  الّدرَس .                     2
 .ُحَُِلت احلقيبة. ََحََلت الِبنُت احلَقيبة.                   3
 للَمعلوم: حّول اجلمَلة املبنية للَمجهول إىل َمبنية /4
 َغَسلت البنُت الثوَب.                         .وبُ . غُ ِس ل الثّ 1
 َيصَنُع الّنجاُر األاثَث.                       . ُيصَنُع األاثُث.2
 .َشَكَر الّطالُب املعلمَ                           .. ُشِكَر املعِلمُ 3
 أجعُل الكلمات الّتالية مفعوال  به يف مجل مفيدة: /5
 .الولُد احِلصانَ  ركبُ يَ      .احلصان                           1
 .األب قصة   كتبُ يَ                                   . قصة2
 األسرة اإلفطار. تناولُ تَ . إفطار                                 3
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 أجُد اسم املفعوِل املناِسب لكّل فعل:  /6
 .َمكتوب. َكَتَب                                  1
 .َمصنوع. َصَنَع                                 2
 .َمقتول. قَ َتَل                                   3
 .ُمشاَهد. شاَهَد                                 4
 .ُُماَسب. حاَسَب                               5
 .ُمنَتظر. انتظر                                 6
 ِل املناِسب لكّل فعل:  اسم الفاعِ أجدُ  /7
 كاِتب. َكَتَب                                  1
 .صاِنع. َصَنَع                                  2
 قاِتل. قَ َتَل                                   3
 .ُمشاِهد. شاَهَد                                 4
 ُُماِسبَب                              حاسَ . 5
 .ُمنتِظر. انتظر                                 6
 حيح:ل الصّ م الفاعِ ـع اسعل مَ الفِ  لُ صِ أ /8

 حاَرب َحِفظ شاَهد انمَ  َحَكم
  
 

 حاِفظ ُمشاَهد ُُماِرب انمي ُمشاِهد ُُماَفظ انئم ُُماِكم حاِكم ُُماَرب
 
 حيح:الصّ  أِصُل الِفـعل َمع اسم املفعول /9

 شاَهدَ  َودَّع أعَلنَ  ُعِلمَ  َصَنعَ 
 
 

 ُمَودَّع َمَصَنع ُمشاَهد َمعِلم َمعلوم َمعلون ُمعَلن َمودوع َمصنوع ُمشاِهد
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 :بني اسم َمفعـول و اسم الفاِعـل يف كلِّ ُجـملةَمييُز أ /10

 :اآلن ( –مساء   –صباحا   –غدا   –) أمس  أمألُ املكان اخلايل ِبظرف الّزمان املناِسب /11
 يف البيِت، وبعَد قَليل سأذهُب إىل الَبحر.اآلن . أان 1
 .مساء  . بدأت الرحلة صباحاً، وانتهت 2
 .غدا  ، وَس ت زوُر جديت  أمس. زارتنا عميت 3

 أضُع ُحرف اجلّر املناِسبة يف األماكن اخلالية: /12
 املدَرسة اآلن. من. َرجعُت 1
 احلديَقة.  إىل. َذهبُت 2
 احلقيَبة.  يف. الِكتاُب 3
 املكَتب.  على.احلقيَبُة  4

 أضُف الَكلمة إىل اجلملة ُمغريا  ما يَلزم كما يف املثال: /13
 ابُب البيِت مفتوح . -مفتوح . ) البيت(           الباُب  -مثال:  

 .لذيذ   األمِ  طعامُ  -. الطّعاُم لذيذ . )األم(                           1
  .بَعيدة القطارِ  طةُم -احملطة بَعيدة. ) القطار(                        .2
 .َطويل   النيلِ  رهن -. الّنهر َطويل.)النيل(                            3

 / أكمُل اجلَدول اآليت: 14
 الـّسـبب االسم املَجـرور اجلُـملة

 جمرور ب إىل  احلَـديقةِ  . َذهبتُ  إىل احلَ ديقِة.1

 اسم َمفعـول اسم الفاِعـل اجلملة
 َمكتوب    َمكتوب  من أخي.. َوَصلين 1
حَكَمة.2

َ
  كاِتبُ  . جاَء كاِتُب الَعدل ابمل

ظلوُم يف ِهذه الِقّصة؟3
َ
 ملظلومُ ا  . َمْن ُهو امل

  الظّالِ  . َه ذا ُه َو الظّاِل.4
ق تول؟5

َ
 املقـتول  . أيَن َذَهَب امل

  القاِضي . َحَكَم القاِضي َعلى القاِتل ابإلعدام؟6
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 جمرور ب عن الـّسـوقِ  . بَييت بعيد عن ال ّس وِق.2
 جمرور ب إىل َملعبِ  َنذهب إىل َملعِب ال ّشارِقِة. .3
 جمرور ابإلضافة امِلرتو بَعِ يَدة.  . َُمَطة املَتو 4
 جمرور ب الباء الـِغـذاءِ  . َتَِّدان  األشجاُر  اِبل غِ ذاِء.5
 جمرور ابإلضافة العامليةِ  . زرُت القريَة العامليِة.6
 / أكمُل اجلَدول اآليت: 15

 معـجَ  ثىنـمُ  فردمُ 
 هذه فيلة ن فيالنهذا هذا فيل  

 هذه َتاسيح هذان َتساحان َتساحان هذا 
 هذه َزرافات   هذه َزرافتان هذ َزرافة
 هذه بَقرات هااتن بَقراتن هذه بَقرة

 دجاجهذه   هااتن دجاجااتن دجاجة   هذه
 

 الّسؤال الثّالث:املهارات اإلمالئية
:إمالء  أوال 

  -أختـاُر اإلجابَة الّصحيحة إمالئيا : /1

 َهوالء( –َهؤالء  –عون.                           )هاؤالء  الّرجاُل ُهم املبدِ _________  . 1
 الّصاُم ( –الّصامُي  –) الّصائُم         إفطاَر َرمضان.                    _________  . تناول 2
 قَلمن ( –قَلماً  –) قَلم                                    _________  .. اشََتت َزينُب 3
 ( اّلذين–اّليت -الّذي  )            .يف العيادةِ _________  ذهبُت مع َأيب إىل الطَّبيبِة . 4
 الُكربى  ( –الَكبرَي  –)الَكبرية          الّسفن _________  تَعرب الِبحار .                   . 5
 آِمنة ( –اِمنه  –) أِمنة      وَنظيفة.            _________  . طاقة الّرايح هي َوسيلة 6
 الّشالالالت ( –الّشالالت  –) الّشالت       هو َتدفق املاء ِمن أعلى إىل أسَفل.  _________  . ِنظام 7
 الدواِء ( –الدوا  –) الدواَء       _________  بعد األكل.                      . ِاسَتعِمل 8
 َرُجالن (   –َرُجال  –) َرُجلني      _________.                    . عاَش يف الُعصوِر الَقدمية 9
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 ُم ِمن ( –ُموِمن  –) ُمؤِمن          _________  واآلَخر كاِفر.                 . أحُدمها 10
 يئِبسة( –ايِبسة  –) أيِبسة       . أصَبحت األشجاُر اخَلضراء أعواداً _________ .      11
( –خطرة   –)خطرية      اَنت الَعملية _________  ِجداً.                       . ك12  خطر 
 َتأل( –َتالء  –) َتال       . كاَنت الّدموُع _________  عني األم.                13
 ( .   -؟  -)  !                         _________.هل ذهبَت إىل املدرسِة . 14
 َمنَظراً ( –َمنَظر  –)َمنَظرن         َرََسَت الطّالبات  ______ ََجياًل.                      . 15

 
 أصحُح اخلطأ الذي حتته خطا : /2
 .غذاءالّروح والَعقل.                  غذء. إّن الِقراءة 1
 .جزء                جزاء.. يف القرآِن الَكرمي ثالثوَن 2
 .البيئة         .البئية. ََتُث الّدولة على احملاَفظة على 3
 

 اثني ا :الّتعبري اإلبداعي
 1/ أكملُ  العبارات التالية متحداث  عن بلدك:


