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 املادة :اللغة العربّية                                                     

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

 الّسؤال األّول:
 أوالا : أقرأُ مث أجيُب عن األسئلِة الّتالّية:

أراَدِت املَخلوقاُت الفضائّيُة أْن ُُتَّرَب طَْعَم املُلوخّيِة ذاِت الّرائحِة الزّكّيِة فأْرَسَلْت ُُمِِْباا ِسِرًّيا إىل 
رق طََبَق ُملوخّية ليَ َتذّوقوه .كوكِب اأْلرِض لَيسْ   

املَنازِل ، وانْ َتَشل وعاَء املُلوخّية ِمَن املطْبِخ دون أْن تنتبَه إلْيه َتَسّلَل املُْخُِب الّسّري إىل انفذِة أحِد 
 ربُّة املَْنِزل .

خلوقاُت الفضائّيُة ؟ -أ
َ

ماذا أراَدِت امل  
 أرادت املخلوقات الفضائية أن جترب طعم امللوخية ذات الرائحة الزكية 

ْخرُب الّسّري ؟ -ب
ُ

أين تَسّلَل امل  
انفذة أحد املنازل تسلل املخرب السري إىل   

   اثنياا -  أستخرُج من الفقرِة السابقِة ما يلي :
                 أرادت :فعالً ماضًيا   -                          خمربًا  : َكِلَمة هبا تَ ْنوين فْتح-

                       اْلمنازل :َكِلَمة هبا الم َقَمرِيَّة   -                      الرّائحة  : َكِلَمة هبا الم ََشِْسيَّة-
  إىل: حرف جّر -                                    املطبخ  :  ِاْْساً _   

 الفضائية  :كلمة تنتهي بتاء مربوطة -                             جترب :    ِفعالً مضارعً -

 كوكب :  مفرد كلمة "كواكب"    -                 املخلوقات: َكِلَمة تنتهي بتاء مْفتوحة-

 خْمربًا ِلَمة هبا مقطع ساكن  : كَ _                      ربّة : َكِلَمة هبا حرف مشدد -
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  أْخَتاُر اْلَكِلَمة الصَِّحيَحَة ِمْن َبْْيِ الَقْوَسْْيِ  -اثلثاا 

 

      العِطرة(  –الكريَهُة   –) الطّيّبة  الكريهة "  الزّكّيةضد َكِلَمة " -1

 رّّبت ( –) ربّتان _ربّتني       رّّبت "  ربّةُ  ََجْع َكِلَمة " -2

 املخلوقان( –املخلوقني  –) املخلوق  املخلوق مفرد كلمة "املخلوقات "  -3

     (  ُمْرِعبة   –خيالّية  –) حقيقّية  خيالية هذه القصة   -4

 أحّوُل اجلمَل الّتالّية من أسلوِب اأَلْمر إىل أسلوِب النَّهي : -أوالا  ؤال الثاين :السّ 

َتْح الباَب .  -أ    التفتح الباب  اف ْ

لّوان الّصورَة .      التلوان الّصرة      ب -

التكتبوا الّدرس اْكتبوا الّدرَس .  -ج   

َصْوتك .  ارفعي الترفعي صوتك   –   د
 اثنياا : أصّنف الكلماَت الّتالّيَة إىل اْسم و ِفعل  وَحْرف 

يْقرأُ ( –إىل  –كتاٌب   –خاَف  –يف  –شارٌع  ) 

 اْسم ِفعل َحْرف
 كتابٌ  خاف  يف 

 شارعٌ  يقرأ إىل 
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كل كلمة يف املكاِن املناسبِ :   اثلثاا: أضع ُ
 علمون ال ْمعلمان                        الْ م                     معلم الْ 

 
 زارعون ال ْمزارعان                      ال ْم                      زارعال ْم

 
 

 اجلمع                                        املفرد                                   املثىن 
 املعلمون                                    املعلمان                                         

 املزارعان                                    املزارعون                                  املعلم 
 املزارع 

       
 
 
 

 السؤال الثالث  : أوالا -  ُأدخُل ) ال ( على الكلماِت اآلتيِة ، مثَّ أكتبها يف الفراِغ املُناسِب :

مٌر (ت  –ًّيقوٌت  –شاطٌئ  –حليٌب  –انفذٌة  –وردةٌ  –عصفورٌة  –تفاٌح  )  

 الماا مشسّية الماا قمريّة
 الّتفاح  اْلعصفورة 

 الّنافذة  اْلوردة 
 الّشاطئ اْْلليب

 الّتمر اْلياقوت 
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اثنياا - أْحذُف اْلرَف اأَلوََّل ِمْن َكِلَمِة ) َعَمل ( وأستبدل ِبه أَحَد اْلروِف اآلتيِة ، مثَّ أكتُب الَكِلَمَة 
   اجلديدةَ :   

أمل أ :       

َجل     :ج  

  محل:    ح 

 اثلثاا : أ _ أُ حّلل الكلمات إىل مقاطع وحروف: 

عا    /   دت           عادْت     -1  

ن    /  ظ /  رت       َنظَرْت         -2  

ذ /   ه   /  ب       َذَهَب        -3  

و  /   ج    /  د      َوَجَد         -4  

 عن الّصوِر الّتالّيِة مستخدماا أسلوب الّنهي: ُأعِب)ب ( 

 

 

 
      

 ال تلعب في الّشارع        
 ال تصرخ             
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األمنيات بالتّوفيق والنّجاحمع أطيب    


