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 المادة :اللغة العربيّة                                                     

 2019-2018مراجعة امتحان نهاية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 
 _____             _:_____ التّاريخ: _____الّشعبة( الثّاني الّصف ) االسم: _____________   

 الّسؤال األّول:
 أوالا : أقرأُ ثم أجيُب عن األسئلِة التّاليّة:

أراَدِت الَمخلوقاُت الفضائيّةُ أْن تَُجّرَب َطْعَم الُملوخيِّة ذاِت الّرائحِة الّزكيِّة فأْرَسلَْت 
ا ِسِريًّا إلى كوكِب األْرِض ليَسْ  رق َطبََق ُملوخيّة ليَتَذّوقوه .ُمْخبِرا  

الَمنازِل ، واْنتََشل وعاَء الُملوخيّة ِمَن المطْبخِ تََسلَّل الُمْخبُر الّسّري إلى نافذِة أحِد 
 دون أْن تنتبهَ إلْيه ربّةُ الَمْنِزل .

ماذا أرادَِت الَمخلوقاُت الفضائيّةُ ؟ -أ  

__________________________________________ 

أين تَسلَّل الُمْخبُر الّسّري ؟ -ب  

__________________________________________ 

   ثانياا -  أستخرُج من الفقرِة السابقِة ما يلي :
 فعالً ماضيًا  _________                   -              َكِلَمة بها تَْنوين فتْح_________    -

َكِلَمة بها الم قََمِريَّة _________                    -              َكِلَمة بها الم َشْمِسيَّة_________  -
 حرف جّر  _________-                          ْسماً _________       اِ -

كلمة تنتهي بتاء مربوطة  -                         _______فِعالً مضارًعا  -
 _________ 

مفرد كلمة "كواكب"    -               َكِلَمة تنتهي بتاء مْفتوحة______ -
 ________ 

َكِلَمة بها مقطع ساكن                    َكِلَمة بها حرف مشدد _______  -
________ 

ِحيَحةَ ِمْن بَْيِن القَْوَسْينِ  -ثالثاا    أْختَاُر اْلَكِلَمة الصَّ
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      العِطرة(  –الكريَهةُ   –" ________  ) الّطيّبة الّزكيّةضد َكِلَمة " -1

 ربّات ( –" ______) ربّتان _ربّتين   ربّةُ  َجْمع َكِلَمة " -2

 المخلوقان( –المخلوقين  –مفرد كلمة "المخلوقات "_____ ) المخلوق   -3

     (  ُمْرِعبة   –خياليّة  –هذه القصة _______ ) حقيقيّة   -4

 أحّوُل الجمَل التّاليّة من أسلوِب األَْمر إلى أسلوِب النَّهي : -أوالا  ؤال الثاني :السّ 

اْفتَْح الباَب . _________________________ -أ   

لّونا الّصورةَ . __________________________          ب -

اْكتبوا الدّرَس . ______________________ -ج   

َصْوتك .  ارفعي ______________________  –   د

 ثانياا : أصنّف الكلماَت التّاليّةَ إلى اْسم و فِعل  وَحْرف 

يْقرأُ ( –إلى  –كتاٌب  –خاَف  –في  –شارٌع  ) 

 اْسم فِعل َحْرف
   

   

 
 ثالثاا: أضع ُكل كلمة في المكاِن المناسب ِ: 

 علمون الـْمعلمان                        اْلـم                     معلم الْ 
 

 زارعون الـْمزارعان                      الـْم                      زارعالـْم
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                                        الجمع                                          المثنى                                       المفرد   
 
 
 

السؤال الثالث  : أوالا -  أُدخُل ) ال ( على الكلماِت اآلتيِة ، ثمَّ أكتبها في الفراغِ 
 الُمناسِب :

مٌر (تـ –ياقوٌت  –شاطٌئ  –حليٌب  –نافذةٌ  –وردةٌ  –عصفورةٌ  –تفاٌح  )  

ا قمريّة ا شمسيّة الما  الما

  

  

  

  

 

َل ِمْن َكِلَمِة ) َعَمل ( وأستبدل بِه أَحَد الحروِف اآلتيِة ، ثمَّ  ثانياا - أْحذُف الحرَف األَوَّ
   أكتُب الَكِلَمةَ الجديدةَ :   

 أ __________

 ج __________

 ح __________

 ثالثاا : أ _ أُ حلّل الكلمات إلى مقاطع وحروف: 
___________/_________      عادْت     -1  

نََظرْت         _______/______/_______-2  

_______/______/_______  ذََهَب        -3  
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َوَجدَ        _______/______/_____ -4  

ا أسلوب النّهي: أُعبر)ب (   عن الّصوِر التّاليِّة مستخدما
 

 

 

      

 مع أطيب األمنيات بالتّوفيق والنّجاح

__________________________ __________________________ 


	المفرد                                       المثنى                                     الجمع

