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 اطقين بغيرها/ للنّ  المادة :اللغة العربيّة

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

______             _____ 
 فهم المقروءالّسؤال األّول: 

وجةَامرأةَعجوٌز.َقالتََن،وُجَكبيُرَالسَ فيَقريٍةَصغيرةٍ:َالزَ َعيشانـقيرانَي َوجانَف َزَ َكانَ  والز 
َفيَحظيرتناَدجاٌجَوألبطٌّ.َاذهبَإلىَالس وق،َ وجة:َليس  َالز  اشترَلناَبطةًَسمينةًَنربيها،َلتبيض  و 

نشتريَلوازمَالبيت َ.َََََََََََبيضاًَكثيراً،َنبيعهَو 
اشترىَب طةًَ وجَإلىَالس وق،َو  َالز  مسروراًَإلىَالبيِت.َوهكذاَكان تَالبط ةَذ هب  سمينةً،َوعادَ 

وجَإلىَالس وقَويبيعها.َذاتَيومَقالتَالزوجة:َهذهَ َيوٍمَبيضةًَذهبيةً،َفيأُخذهاَالز  تبيُضَكل 
ليءَبالذ هب. َب طنهاَم  َأن  َيوٍمَبيضةًَذهبيةً،َأظنُّ  البط ةَكنزَثميٌن،َفهيَتُعطيناَُكل 

 ابِقة:ستَخرُج ِمن الفَقرة السّ أ.1
َمضارعَ:َ__________َفعلََُ-ماضي:َ__________ََََََََََََََََََََََََََفعلََُ-
َثنىَ:ََ__________مََُ-مرَ:َ__________َََََََََََََََََََََََََََأَفعلََُ-
َرادفَ)َغاٍلَ(:__________مََُ-جوز(:َ__________ََََََََََََََََََََرادفَ)عَ مََُ-
َ)َمسرور(َ:َ__________َضد ََ-__________ََََََََََََََََََََشتريَ(:َـ)َن َضد ََ-
َتحَ:َ__________تنوينَفَ َ-:َ__________ََََََََََََََََََََََََََنوينَضمَ ت ََ-
)َذهب(:َ__________َ-َََََََََََََََََََََََسر:َ__________ََتنوينَكَ َ- َضدَ 
َن األسئلة اآلتية:جيُب عَ أ.2
َمناسبا :َ_______________________________َ.أضعَعنواناًَ.1َ
َ_______________________________َ.وق؟َوجَمنَالسَ .َماذاَاشتريَالزَ 2
َ_______________________________َ.َوجَإلىَالبيتَ؟يفَعادَالزَ .َكَ 3
َ_______________________________َ.َهبَ؟ليءَبالذ َطةَمَ طنَالب َ.َهلَب 4َ
َوجةَ؟َ_______________________________َ.فيَالزَ أُبديَرأيَ.5َ
 على اإلجابة الخطأ:(      حيحة، وأضُع عالمة )على اإلجابة الصّ (    أضُع عالمة )  /3
َوجةَتربيَدجاجاًَفيَالمزرعة..َ)ََََ(ََالزَ 1
َوق.طةَفيَالسَ وجَيبيعَالب َ.َ)ََََ(ََالزَ 2
َوجَدجاجةَسمينة..َ)ََََ(ََاشترىَالزَ 3
َوق.يضَفيَالسَ بيعَالب َوجَيَ (ََالزَ ََََ.َ)4
َ_________________._______يضَونشتريَماَنحتاجَإليهَمنَ__نبيُعَالب ََأكمُل:. 4
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َََ.أنت2َِ
َََ.َأنتَ 3
َََ.َأنتنَ 4
َََ.َأنتُما5
َََ.َُهم6
َََ.هو7
َََ.َِهي8
 في الجمل التالية: األخطاءَ  حُ حِ صَ أ /2
َ__________ََ.َهمَفِهمناَالد رس2َََََََ__________َََََََنَََقرؤو.َنحنَي 1َ
َت شكرين3ََ َ__________ََ.َأنِتَت كتب4َََََََ__________ََََََ.َأنت 
َ__________َ.َهيَشاه د6ََََََََََ__________ََ.َهوَشاه دت5ََ
 الخالية: ألماكنفي ا بةالمناسِ  أضُع ُحرف الجرّ  /4
سةَاآلن..َرَ 1 َجعُتَ_______َالمدر 
َهبُتَ_______َالحديق ة..َذ 2َ
َ.َالِكتاُبَ_______ََالحقيب ة.3
ََ.الحقيب ةََُ_______َالمكت ب.4
 :لزم كما في المثاللمة إلى الجملة ُمغيراا ما يَ الكَ  أضفُ  /5

َباُبَالبيِتَمفتوٌح.َ-الباُبَمفتوٌح.َ)َالبيت(ََََََََََََ-مثال:ََ
َ.________________________َ-الط عاُمَلذيذٌ.َ)األم(َََََََََََََََََََََََََََ.1َ
ََ.________________________َ-عيدة.َ)َالقطار(َََََََََََََََََََََََالمحطةَبَ َ.2
َ.________________________َ-ويل.)النيل(ََََََََََََََََََََََََََََ.َالن هرَطَ 3
 الَجدول اآلتي: / أكملُ  6

 الـّسـبب االسم الَمجـرور الُجـملة
ـديقِة.1 ََُإلىَالح    َ.َذ هبت
  َ.َب يتيَبعيدَعنَالـس ـوِق.2
لعِبَالـش اِرقِة.َ.3   َن ذهبَإلىَم 
طةَالِمتروَب ِعـيد ة.4ٌَ ح    َ.َم 
  َ.َت ِمد ناََاألشجاُرََبِالـِغـذاِء.5
العالميِة.6   َ.َزرُتَالقريةَ 
 بتين:لمتين المناسِ أصُل بين الكَ  / 7

 ) أ (                                                    ) ب (      
َ.َالمدرسونََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََأ.َت شربينَالد واء.1
َاألرض..َأنتُماَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََب.َت جلسونَع لى2َ
َ.َأنِتََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََج.َي زورانَالجد .3
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َ.َالولداِنََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََد.َت ذهباِنَإلىَالن ادي.4َََََ
َ.أنتُمَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََه.َيُعلمونَالت الميذ.5َََ
 / أكمُل الجدول التّالي:8

 الجمع المثنى المفرد
َََ.َهوَيسبُح.1
ََُهماَي عمالِن.َ.2
َُهمَي رِجعون.ََ.3
 / أحوُل الجملة الِفعليّة إلى اسميّة:9 
َ.________________________َ-.َيُقابلَالمريضانَالط بيب.1َََََََََََََََ
َاألوالدَاألم.2ََََََََََََََََََََََ َ.________________________َ-.يحبُّ
َ.________________________َ-.َيرجُعَالمسافِرانَالي وم.3ََََََََََََََََََ
َ.________________________َ-.َيبنيَالمهنِدسونَالب يت.4َََََََََََََََََ
ا ) __ ( تحَت األ10َ الخمـَسـة َووِضح َسـبب َحـزف   فعال/ أكمُل الَجدول اآلتي بِوضع َخطا

 -النّون )      (:
 منصوب بحذف النون مجزوم بحذف النون الُجـملة

لداِنَل مَي تأخراَع ن1َ .َالو 
َالمدرسة.

  

.َالعامالِنَل نَيُصلحا2َ
َالس يارة.

  

  َالمريضاِنَل مَي شرباَالد واء.َ.3
بالواجب4   َ.َانِتَل نَت قوميَإالَ 
 أِصُل األدوات َمع ما يُـناِسـبها: /11

ََل ن َأنَل ـمَك ـيَال 
َ
َ

صــب اتَالجزمَأد واتَالنـ  َأد و 
 أي:بين الحقيقة والرّ  زُ / أُميّ 12

 الّرأي الحقيقة الجملة
.َاإلخالُصَِمنَِصفات1َ

َالط يبين.
ََ

َََ.آسياَأكبُرَالقارات.2
َالبيتزا.3 َََ.َالَأِحبَأكل 
.َالص دُقَواألمانةَُِصفات4َ

يدة.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َج 
ََ



4 

 

َََ.أناَأِحبَُمـشاهدةَالت لفاز.5
 ب المطلوب:ناسبة بحسَ كلمة مُ بِ  / أكملُ 13
َ)َُمتعجبَِمنه(ََََ.َماَأجملَ__________َ!1ََََََََََََََََََََََََََ
َ)َفعلَت عجب(ََََََََفاتَالحميدة!بالصَ مسكَ.َماَ__________َالت 2َ
َاسَأمرَ__________.ََََََََََََََََََََََ)َِصفة(.َاحترامَالن 3َ
َوتَ__________.َََََََََََ)ُمضافَإليه(ماعَصَ .َافتحَالبابَبعدَس4َِ

 الية:عجب من األشياء التَ / أكتُب جملة تَ 14

مالَ.1َ (________________________ََََََََََََ)َج  َالجو 

وار(2 َ.َ________________________ََََََََََََ)كثرةَالز 

َ(حالوةَاأللعاب.َ________________________ََََََََََََ)3َ
ا: /15  أصُل بيَن الَكلمتين اللّتين تأتيان معا
َ) ب (             (                         ) أ
َهاتفية.رائِدَََََََََََََََََََََََََََََََأ.1َ
َ.اتِصاالتََََََََََََََََََََََََب.َالف ضاء2
رك بةََََََََََََََََََََََََََََج.َِصناعي3 َ.َم 
َ.َق مرََََََََََََََََََََََََََََََد.َف ضائية4

 / أكمُل أسلوب االسـتثناء:16
َماع داََ___________.1 ربُتَاأللعاب  َ.ج 
َ__..َالتزمَاألطفالَبالُهدوءَغ ـيرَ_________2
ض رَالط البَ___________َطالباً.3 َ.َح 
َ___________َُمعلم.4 َالمعلمون  َ.َغاب 

 أينما (: –َمن  –ُكلّما  –َمتى  –/ أدِخُل أداة الشرط المناِسبة وأكِمُل الجملة: )إْن 17
ينَونُقدُرهما(َ)َي حترُمناَاألبناء(1َََََََََََََ َ-.َ)َن حترُمَاألبو 

___________________________.َ
َجد يَ(َ)َي حكيَليَقِصصاًَشائِقةًَ(2َََََ َ-.َ)َأجلُسَمع 

___________________________ََ.َ
َ-.َ)نظرُتَإلىَعينيَأميَ(َ)َأشعُرَبالعطِفَوالحنانَ(3ََََ

___________________________.َ
َ-ََََََََََ.َ)َي حتِرمَالن اسَ(ََ)ي حتِرُمون هَ(4َََََََََََََََََ

___________________________.َ
ََََََََََ

 الّسؤال الثّالث:المهارات اإلمالئية
:إمالء  أوالا
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ا: رُ ـاخت/ أ1  -اإلجابَة الّصحيحة إمالئيا

ثةَ.َََََََََََََََََََََ)َيُناقِصَع ددَاألسماكَ.1َ َ(يانقُصَ-َي تناق صَ–______ََفيَالت رعَالمل و 
َالت لوثَالن فطيَفي2 َالكائِناتََ. (َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َالب حرية. َ______َ َيُميُت َ–َالكاِءناتَ–البِحار

َ (الكايناتَ
نظ رن3ََ ميالً.ََََََََََََََََََََََََََ)م  تَالط الباتََ______َج  س م  نظ رََ–.َر  نظ راًَ(َ–م  َم 
َحاراَ(الصَ َ–.َاِلحزامَاألخض رَيُق للَِمنَانتِشاِرَ______ََ.ََََََََََََََََ)الص حارى4َ
َ(َتُظالَ–َت ُظلََُ–.َاألشجاُرَ______ََبِيوت ناَوَش واِرعنا.ََََََََََََََََََََََََ)َتُظل ل5َ
1َ.َ لق  َهللاَالعال مَوخ  لق  ه.َََََََََََََََََ)َاالنسُنَخ  َاألنساُنَ(َََ–اإلنساُنََ–_________َِليُع مر 
مضان.َََََََََََََََََََ_________ََ.َتناول2َ َر  ائُمََََََإفطار  ايُمََ–)َالص  اُمَ(َ–الص  َالص 
ينُب3َ َق لمنَ(َ–ق لماًََ–)َق لٌمَََََََََََََََََََََََََََََََ_________ََ..َاشت رتَز 
َال ذينَ(َ–ال تيََ–ذهبُتَمعَأ بيَإلىَالط بيبِةَ_________ََفيَالعيادةَََََََََِ)َالذ يَ.4َ
ََ–)الك بيرةََََََََََََََََََََالس فنَ_________ََت عبرَالبِحارَ.َََََ.5َ َالُكبرىََ(َ–الك بير 
سيلة6َ ياحَهيَو  َآِمنةَ(َ–اِمنهََ–ون ظيفة.َََََََََََََ)َأِمنةَ_________ََ.َطاقةَالر 
َإلىَالمدرسِةَ.7َ َ.ََ(ََ-؟ََ-)ََ!َََََََََََََََََََََََ_________.هلَذهبت 
َ–الش الالتََ–لىَأسف ل.ََََ)َالش التَهوَت دفقَالماءَِمنَأعلىَإ_________ََ.َنِظام8َ

َالش الالالتَ(
جاُلَُهمَالجب ناء.َََََََََََََََََََََََََََ)هاؤالءَ_________ََ.9َ َه والء(َ–ه ؤالءََ–الر 
َألف ي(َ–ألفي نََ–اشتريُتَالجهازَبََ_________َََدرهم.ََََََََََََََََ)ألفاَ.10َ
َ)َالد َََََََََََََََََََََََ_________ََبعدَاألكل.َاِست عِملََ.11 َواِءَ(الد ََ–واَالد ََ–واء 
ـناعـيةَت دُرسَحال ة12 َالص  (َ–جوََ–_________.َََََََََََََ)َجواَ .َاألقمار  ِ َالجو 
يد13َ َراود(َ–رائدََ–.َي لـب ـُسَ_________ََالف ضاءَب دل ةَالف ضاء.َََََََََََََََ)َر 
َهللاَُ.14َ لق  َماَخ  َ.ََ(ََ-؟ََ-)ََ!َََََََََََََََََََََََ_________.ماَأعظ م 
َ_________ََالعربي ة.ََََََََََََََََََََََََََ)ََالغة15َ ََالل غةَ(َ–اللغتََ–.َأناَأحبُّ

ا:2  / أصحُح الخطأ الذي تحته خطا
َالِقراءة1َ وحَوالع قل.َََََََََ_________.َغذء.َإن  َالر 
2َ َ_________.ََ    ء.جزا.َفيَالقرآِنَالك ريمَثالثون 
َ_________.ََالبئية..َت حُثَالد ولةَعلىَالمحاف ظةَعلى3َ
دَيُـؤديَع مل هَبجٍدَواجتِهاٍدَف هوَ__________.4 َ.َأحم 
َ.َه ذاَالط فُلَالَي هد أَع ِنَالحركِةَف هوََ__________.5
َ
َ
َ
 انياا :التّعبير اإلبداعيث

 -المناِسـب:َضُع الّصـفة في المكاِن أ/ أكِمُل  وأ
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 صاِدق ( –ُمؤَدب  -أمين  –ُمزِعج  –ُمخِلص  –) كاِذب 
جلَألن هَ__________.1 ديثَهذاَالر  َ.َأُِحبَس ماعَح 
ـديـثـهَألن هََ___________.2 َ.َه ذاَالَي ـصـدُُقَفيَح 
ديقيَيُعاِمُلَالن اسَباحتراٍمَف هوَ__________.3 َ.َص 
دَيُـؤديَع مل هَبجٍد4َ َواجتِهاٍدَف هوَ__________..َأحم 
َ.َه ذاَالط فُلَالَي هد أَع ِنَالحركِةَف هوََ__________.5
 


