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 اطقني بغريها/ للنّ  املادة :اللغة العربّية

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

 فهم املقروءالّسؤال األّول: 
َكبرُيَالسَ يفَقريٍةَصغريٍة:َالزَ َعيشانـقريانَيَ وجانَفَ زَ َكانَ  َيفَحظريتناََن،وُج والز وجةَامرأةَعجوٌز.َقالتَالز وجة:َليس 

َكثرياً،َنبيعهَو نشرتيَلوازمَالبيتدجاٌجَوألبطٌّ.َاذهبَإىلَالس وق،َ َبيضًا َ.َََََََََََو اشرتَلناَبطًةَمسينًةَنربيها،َلتبيض 
َالز وجَإىلَالس وق،َو اشرتىَب طًةَ َكان تَالبط ةَتبيُضَكل َيوٍمَبيضًةَذهبيًة،َذ هب  مسينًة،َوعاد َمسروراًَإىلَالبيِت.َوهكذا

َُكل َيوٍمَبيضًةَذهبيًة،َ َكنزَمثنٌي،َفهيَتُعطينا فيأُخذهاَالز وجَإىلَالس وقَويبيعها.َذاتَيومَقالتَالزوجة:َهذهَالبط ة
 أظنَُّأن َب طنهاَم ليءَابلذ هب.

 ابِقة:سَتخرُج ِمن الَفقرة السّ أ.1
 يعيشانمضارعَ:ََفعلََُ-ََََََََََََََََََََََََََََََََََََكانماضي:ََفعلََُ-
َزوجانثىنَ:ََمََُ-ََََََََََََََََََََََََََََََََََََاذهبمرَ:ََأفعلََُ-
َمثنيَرادفَ)َغاٍلَ(:مََُ-ََََََََََََََََََََََََكبري السنجوز(:َرادفَ)عَ مََُ-
َمسرور: (َحزين)ََضدَ َ-َََََََََََََََََََََََََََََ نبيعهشرتيَ(:َـ)َنَ َضدَ َ-
َبطة  تحَ:َتنوينَفَ َ-َََََََََََََََََََََََََََََََََََمثنين :ََنوينَضمَ ت ََ-
َ)َذهب(:ََ-ََََََََََََََََََََََََََََََََََ يوم  سر:َتنوينَكَ َ-  عادضد 
َن األسئلة اآلتية:جيُب عَ أ.2
 اليت تبيض ذهبا  البطة أضعَعنواانًَمناسبا :َ.1َ
َ.َواشرتى َبطة  مسينة  وق؟َوجَمنَالسَ .َماذاَاشرتيَالزَ 2
َكَ 3  .وعاَد مسرورا  إىل البيتِ َوجَإىلَالبيتَ؟يفَعادَالزَ .
َ.الَهبَ؟ليءَابلذَ طةَمَ طنَالبَ .َهلَبَ 4
 . طماعةالزوجةَوجةَأُبديَرأيَيفَالزَ .5َ
 على اإلجابة اخلطأ:(      عالمة )حيحة، وأضُع على اإلجابة الصّ (    أضُع عالمة )  /3
َوجةَتريبَدجاجاًَيفَاملزرعة..َ)ََََ(ََالزَ 1
َوق.طةَيفَالسَ وجَيبيعَالبَ .َ)ََََ(ََالزَ 2
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َوجَدجاجةَمسينة..َ)ََََ(ََاشرتىَالزَ 3
َوق.يضَيفَالسَ بيعَالبَ وجَيَ .َ)ََََ(ََالزَ 4
َ.البيتلوازم يضَونشرتيَماَحنتاجَإليهَمنَنبيُعَالبَ َأكمُل:. 4
 

 أمساء   أفعاال   مريضّ ال
ن1َُ  أصدقاء نكتبَ.َحن 
 صديقة تكتبنيَ.أنت2َِ
 صديق تكتبَ.َأنتَ 3
 صديقات تكتنبَ.َأنتَن4
 صديقان/صديقتان تكتبانَ.َأنُتما5
 أصدقاء يكتبونَ.َُهم6
 صديق يكتبَ.هو7
 صديقة تكتبَ.َِهي8
 يف اجلمل التالية: األخطاءَ  حُ حِ صَ أ /2
َََفهمواالد رسََََفِهمنا.َهم2ََََََََََََنقرأَََنقرؤَويَ .َحنن1َ
3َ َََتكتبنيَََت كتب.َأنِت4َََََََََََتشكرَت شكرينَ.َأنت 
ََشاهدتَََشاه د.َهي6ََََََََََشاهدََشاه دت.َهو5َ
 ألماكن اخلالية:يف ا بةاملناسِ  أضُع ُحرف اجلرّ  /4
َاملدر سةَاآلن.ََمن جعُتَ.َرَ 1
َاحلديق ة.ََإىلهبُتَ.َذَ 2
َاحلقيب ة.ََََيف.َالِكتاُب3َ
ََاملكت ب.ََعلى.احلقيب ُة4ََ
 :لزم كما يف املثاللمة إىل اجلملة ُمغريا  ما يَ الكَ  أضفُ  /5

َابُب البيِت مفتوحن. -َََََََالباُبَمفتوٌح.َ)َالبيت(ََََََََََ-مثال:ََ
َ.األِم لذيذن طعاُم  -الط عاُمَلذيٌذ.َ)األم(َََََََََََََََََََََََََََ.1َ
ََ.حمطُة القطاِر بعيدةن  -عيدة.َ)َالقطار(َََََََََََََََََََََََاحملطةَبَ َ.2
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َ.هنُر الّنيِل طويلن  -ويل.)النيل(ََََََََََََََََََََََََََََ.َالن هرَطَ 3
 اجلَدول اآليت: / أكملُ  6

 الـّسـبب االسم املَجـرور اجلُـملة
َإىلَاحلـ ديقِة.1  ب إىل جمرور  احلَـديقةِ َ.َذ هبتَُ
 جمرور ب عن الـّسـوقِ َ.َب ييتَبعيدَعنَالـس ـوِق.2
 جمرور ب إىل َملعبِ َن ذهبَإىلَم لعِبَالـش ارِقِة.َ.3
 جمرور ابإلضافة امِلرتوَ.ََم  طةَاملرتوَب عِـيد ة.4ٌَ
د انََاألشجاُرََاِبلـغِـذاِء.5  جمرور ب الباء الـِغـذاءِ َ.ََتِ 
 جمرور ابإلضافة العامليةِ َالقرية َالعامليِة..َزرُت6َ
 بتني:لمتني املناسِ أصُل بني الكَ  / 7

 ) أ (                                                    ) ب (      
َ.َاملدرسونََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََأ.َت شربنيَالد واء.1
لسونَع لىَاألرض.ََََََََََََََََََََََََََََََََ.َأنُتما2َََََََََََََََََ َب.ََت 
َ.َأنِتََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََج.َي زورانَاجلد .3
َ.َالولداِنََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََد.َت ذهباِنَإىلَالن ادي.4َََََ
َه.َيُعلمونَالت الميذ.َََََََََََََََََََََََََََ.أنُتم5َََََََََََََََََََََََََََََ
 أكمُل اجلدول الّتايل: /8

 اجلمع املثىن املفرد
َ.ونيسبحَمهَ.انيسبحَامهَ.َهوَيسبُح.1
َِن.َوُهمَي عملَمُهاَي عمالِن.َ.ي عملََُوهََُ.2
َُهمَي رِجعون.َن.اي رِجعَامهََُ.ي رِجعَوهََُ.3

 امسّية:أحوُل اجلملة الِفعلّية إىل  /9 
َ.املريضان يقابالن الطبيبَ–.َيُقابلَاملريضانَالط بيب.1َََََََََََََََ
َاألوالدَاألم.2ََََََََََََََََََََََ َ.األوالد حيبون األمَ–.حيبُّ
َاملسافران يرجعان اليوم.َ–.َيرجُعَاملساِفرانَالي وم.3ََََََََََََََََََ
َ.املهندسون يبنيون البيتَ–.َيبينَاملهنِدسونَالب يت.4َََََََََََََََََ
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 -اخلمـَسـة َووِضح َسـبب َحـزف الّنون )      (:  فعالأكمُل اجلَدول اآليت ِبوضع َخطا  ) __ ( حتَت األ /10َ
 منصوب حبذف النون جمزوم حبذف النون اجلُـملة

  َع نَاملدرسة.ي تأخراَ.َالو لداِنََل 1َ
  َالس يارة.َُيصلحا.َالعامالِنَل ن2َ
  َالد واء.ي شرابََاملريضاِنََلَ َ.3
  َابلواجبَإالَ َت قومي.َانِتَل ن4َ
 أِصُل األدوات َمع ما يُـناِسـبها: /11

َأنَلـ مَك ـيَال ََل ن
َ
َ

َأد و اتَاجلزمَأد واتَالن ـصــب
 أي:بني احلقيقة والرّ  زُ أُميّـ  /12

 الّرأي احلقيقة اجلملة
َََالط يبني..َاإلخالُصَِمنَِصفات1َ
َََ.آسياَأكرُبَالقارات.2
َََ.َالَأِحبَأكل َالبيتزا.3
يدة.4َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َ.َالص دُقَواألمانُةَِصفاتَج  ََ
َََ.أانَأِحبَُمـشاهدةَالت لفاز.5
 ب املطلوب:ناسبة حبسَ كلمة مُ بِ  أكملُ  /13

َ)َُمتعجبَِمنه(َََََََََََََََََََََََََََََ!ََاألدب.َماَأمجل1َ
َ)َفعلَت عجب(ََََََََفاتَاحلميدة!مسكَابلصَ التَ َأحلى.َما2َ
َ.ََََََََََََََََََََََ)َِصفة(واجباسَأمرَ.َاحرتامَالنَ 3
َ.َََََََََََ)ُمضافَإليه(اجلرسوتَاعَصَ .َافتحَالبابَبعدَمِس4َ

 الية:عجب من األشياء التَ أكتُب مجلة تَ  /14

(َََََََََََََماأمجل اجلو ! .1َ الَاجلو  َ)َمج 
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َ)كثرةَالز وار(ََََََََََََََما أكثر الزوار !.2َ

َ(حالوةَاأللعاب)ََََََََََََما أحلى األلعاب !.3َ
 أصُل بنَي الَكلمتني الّلتني أتتيان معا : /15
َ) ب (             (                         ) أ
َأ.َهاتفيةََََََََََََََََََََََََ.رائِد1َََََََ
َ.اِتصاالتََََََََََََََََََََََََب.َالف ضاء2
َ.َم رك بةََََََََََََََََََََََََََََج.َِصناعي3
َ.َق مرََََََََََََََََََََََََََََََد.َف ضائية4

 أكمُل أسلوب االسـتثناء: /16
َماع دا1ََ َ.لعبة  .ج ربُتَاأللعاب 
َ.واحد  َابهلُدوءَغ ـريَ .َالتزمَاألطفال2َ
َطالباً.َماعدا.َح ض رَالط الب3َ
َاملعلمون 4َ َ.ُمعلمٍََغريَ .َغاب 

 أينما (: –َمن  –ُكّلما   –َمىت  –أدِخُل أداة الشرط املناِسبة وأكِمُل اجلملة: )إْن  /17
رتُمناَاألبناء(1َََََََََََََ رتُمَاألبو ينَونُقدُرمها(َ)َحي  َ.حَيرتُمنا األبناء األبَوين ونُقدُرمهاََنرتُم مىت َ-.َ)َحن 
كيَيلَِقصصاًَشائِقًةَ(2َََََ َََ.أجلُس مَع جّدي حَيكي يل ِقصصا  شائِقة  أينما َ-.َ)َأجلُسَمع َجد يَ(َ)َحي 
َ.نظرُت إىل عيين أمي أشعُر ابلعطِف واحلنانكلما َ-.َ)نظرُتَإىلَعيينَأميَ(َ)َأشعُرَابلعطِفَواحلنانَ(3ََََ
رت4َِ رتُِمون هَ(َََََََََََََََََََََََََََ.َ)َحي  َ.حَيرتِم الّناس حَيرتُِمونَهمن  َ-مَالن اسَ(ََ)حي 

ََََََََََ
 الّسؤال الثّالث:املهارات اإلمالئية

:إمالء  أوال 
 -اإلجابَة الّصحيحة إمالئيا : رُ ـاختأ /1

َ(اينُقصَ-َي تناق صَ–يُناِقصَ______ََيفَالرت عَاملل و ثةَ.َََََََََََََََََََََ)َع ددَاألمساكَ.1َ
َ (الكايناتََ–َالكاِءانتَ–.َالت لوثَالن فطيَيفَالِبحارَُُييُتَ______ََالب حرية.ََََََََََ)َالكائِنات2َ
ياًل.ََََََََََََََََََََََََََ)م نظ رن3ََ َم نظ راًَ(َ–م نظ رََ–.َر مس  تَالط الباتََ______َمج 
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َالص حاراَ(َ–ِمنَانِتشاِرَ______ََ.ََََََََََََََََ)الص حارىَ.َاحِلزامَاألخض رَيـُق لل4َ
َ(َُتظالَ–َت ُظلََُ–.َاألشجاُرَ______ََبِيوت ناَوَش وارِعنا.ََََََََََََََََََََََََ)َُتظل ل5َ
َ
1َ.َ َََاألنساُنَ(َ–اإلنساُنََ–_________َلِيـُع مر ه.َََََََََََََََََ)َاالنسُنَخ لق َهللاَالعاَل َوخ لق 
َر مضان.ََََََََََََََََََََََََ)َالص ائُمَ_________ََ.َتناول2َ َالص اُمَ(َ–الص امُيََ–إفطار 
تَز ينُب3َ َق لمنَ(َ–ق لماًََ–)َق لٌمَََََََََََََََََََََََََََََََ_________ََ..َاشرت 
َال ذينَ(َ–ال يتََ–ذهبُتَمعَأ يبَإىلَالطنبيبِةَ_________ََيفَالعيادِةَََََََََ)َالذ يَ.4َ
َالُكربىََ(َ–الك بري ََ–الس فنَ_________ََت عربَالِبحارَ.ََََََََََََََََََََََََ)الك بريةَ.5َ
َآِمنةَ(َ–اِمنهََ–ون ظيفة.َََََََََََََ)َأِمنةَ_________ََ.َطاقةَالر ايحَهيَو سيلة6َ
َإىلَاملدرسِةَ.7َ َ.ََ(ََ-؟ََ-)ََ!َََََََََََََََََََََََ_________.هلَذهبت 
َالش الالالتَ(َ–الش الالتََ–هوَت دفقَاملاءَِمنَأعلىَإىلَأسف ل.ََََ)َالش التَ_________ََ.َِنظام8َ
َه والء(  َ–ه ؤالءََ–الر جاُلَُهمَاجلب ناء.َََََََََََََََََََََََََََ)هاؤالءَ_________ََ.9َ

ََ–)ألفاَََََََََاشرتيُتَاجلهازَبََ_________َََدرهم.ََََََََ.10َ َألف ي(َ–ألفني 
َواِءَ(الدَ َ–واَالدَ َ–واء َ_________ََبعدَاألكل.َََََََََََََََََََََََ)َالدَ ِاست عِملََ.11
َالص ـناعـيةَت دُرسَحال ة12 (َ–جوََ–_________.َََََََََََََ)َجواَ .َاألقمار  َاجلوِ 
َراود(َ–رائدََ–)َر يدَََََََََََََََ.َي لـب ـُسَ_________ََالف ضاءَب دل ةَالف ضاء.13َ
َ.ََ(ََ-؟ََ-)ََ!َََََََََََََََََََََََ_________.ماَأعظ م َماَخ لق َهللاَُ.14َ
َ_________ََالعربي ة.ََََََََََََََََََََََََََ)ََالغة15َ ََالل غةَ(َ–اللغتََ–.َأانَأحبُّ

 أصحُح اخلطأ الذي حتته خطا : /2
َ.غذاءالر وحَوالع قل.ََََََََََََََََََغذءإن َالِقراءةَ.1َ
َ.جزءََََََََََََ    جزاء..َيفَالقرآِنَالك رميَثالثون 2َ
ُثَالد ولةَعلىَاحملاف ظةَعلى3َ َ.البيئة         .البئية.ََت 
 ني ا :الّتعبري اإلبداعياث

 -َضُع الّصـفة يف املكاِن املناِسـب:أ/ أكِمُل  وأ
 صاِدق ( –ُمؤَدب  -أمني  –ُمزِعج  –ُُمِلص  –) كاِذب 

اعَح ديثَهذاَالر جلَألن ه1َ َ.صاِدق.َُأِحبَمس 
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ـديـثـهَألن ه2ََ َ.كاِذب.َه ذاَالَيـ صـُدُقَيفَح 
َ.ُمؤَدب.َص ديقيَيُعاِمُلَالن اسَابحرتاٍمَف هو3َ
َ.ُُمِلص.َأمح دَيُـؤديَع مل هَجبٍدَواجِتهاٍدَف هو4َ
أَع ِنَاحلركِةَف هو5ََ  .مزعج.َه ذاَالط فُلَالَي هد 
 


