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 املادة :اللغة العربّية                                                      

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

 املهارات األدبيةالّسؤال األّول: 
 أ .أقرأ   الّنص اآليت مثَّ أجْب عّما يليه من أسئلٍة: )رحلة بيّبو(

جاء شهُر نيسان ومع وُصولِه حلَّ الرّبيع وانتشَر عبريُه يف األرجاء أدركت بيّبو خالَل رحلتها أبهنا تعّلقت 
 ابلّنعجِة كثريًا، وأبهنما أصبحتا صديقتني حقيقّيتني.

  1- أستخرج   مَن الّنص ما يلي:
حرف جر   : يف     و:حرف عطف                              

جاءَ اضًيا: م فعالً                           شهر مفرد )شهور( :  
   بيبوامسًا:                              كثري  ضّد )قليل( :
الرّبيع ة :مشسيّ  الًما                      حلَّ ،أتى مرادف)جاء(:  

مبن تعلقت بيّبو؟ ـ 2  
 تعلقت بيبو ابلنعجِة.

ماهي العالقة بني بيّبو والّنعجة ؟  -3  
 العالقة بني بيبو والّنعجة عالقة صداقة.

ما اسم الّشهر اّلذي حيلُّ به فصل الرّبيع ؟-4   
 حيّل فصل الرّبيع يف شهر نيسان.

.جواء فصل الرّبيع أصْف  - 5  
.ها يف مجيع األرجاءعبري تتفتح األزهار يف فصل الرّبيع وينتشر   

: اقرتْح عنواًًن آخَر للنصّ  - 6  
.فصل الرّبيع  
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 ب-أختار   اإلجابة الّصحيحة ملرادف كل كلمة من الكلمات اآلتية:

احلصاد:-1  

    *  سقي الّزرع والّثمار * قطع الّزرع والّثمار          *زراعة الّزرع والّثمار          

أسراب :-2  

* جمموعة من الّناس       * جمموعة من األشجار*جمموعة من الطّيور       

يتنهد:-3  

*حيبس نفسه*يتنفس نفًسا طوياًل        *ينام                     

حملت:-4  

*نظرت بسرعة*الحظت            * درست                       

 أوالا :الشّ عر

 أ.أكمل   النّ شيِد  خبط مجيل ومرتب :

إنين فصٌل بديعالرّبيع إنين فصُل   

الطّيور تصنُع األعشاش ُصبحا يّف أسراب  

متأل الّروضة صدحا يف ُسروروتغيّن   

بديعإّنين فصٌل  إنين فصل الرّبيع  

 ب.أضع   عالمة )√ ( أمام العبارة الصحّيحة وعالمة ) X ( أمام العبارة اخلطأ:
(    x . كاتب الّنشيد الّشاعرأمحد شوقي .)  1  
(  √ .)   الفصول األربعة . عنوان الّنشيد هو2  
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(    √  . )  رادف كلمة بديع )مجيل(.م3  
(   √ .)  األعشاش(:الُعش.مجع كلمة )4  

 السؤال الثّاين:النحو
  أ- أميز   بني مجلة كان ومجلة إّن يف ما يلي :   

 مجلة إنّ  ثروٌة عظّيمٌة . ملاءَ  اإنّ   .1
 إنّ  مجلة       .فتاًة مهذبةٌ  اإهنّ  .2
 مجلة كان.  حزينةً فلُة كانت الطّ  .3
مجلة كان.   الّدرُس سهالً  .كانَ 4  

 ب-أحوّ ل   اجلملة االمسّية إىل مجلة )كان ( مثّ  إىل مجلة )إنَّ(:  
.اُد قوةٌ تّ إل.ا1  

تاَد قوٌة إّن اإل:  إنَّ   
تاد قوةً كان اإل: كان  

 ج.أحدد   أركان مجلة )إنَّ ،  كان ( ابجلدول اآليت :  
إنَّ البيَت واسٌع.-1  

 خرب إنَّ  اسم إنَّ 
 واسعٌ  البيتَ 

الولُد ًنئًما. .كانَ 2  
 خرب كان اسم كان
 ًنئًما الولُد 

ما حتته  خط يف ما يلي : عرب  أ-د  
 1-كانت الّسماُء صافيةً  . 

 الّسماُء : اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
 صافيًة: خرب كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة.



4 
 

 املنظَر رائٌع.إّن -2
 املنظَر:  اسم إّن منصوب وعالمة نصبه الفتحة .

 رائٌع: خرب إّن منصوب وعالمة رفعه الّضمة .
  كتابّية:الّسؤال الثّالث:املهارات ال

:إمالء  أوالا
 الكلمة الّناقصة فيما يلي مبا هو مناسب: أكمل  -أ

 (    ه،        ه،   ـــــــــــ  ة، ــــــــــ    ت   ،     ة)
 اليوم خربًا سارًا. تقرأ-1
 .ةأحُب حّصة القراء-2
 مبادة اللغة العربيةه حصل أمحد على جائزة لتفوق-3
 .ةالطّائرة أكرب من سرعة السيار  ةسرعـــ-4

 الكلمات اآلتية إىل مهزة وصل ومهزة قطع: صنف  أ -ب
 ، أمساء ، امرأة ،  أسنان ، أمني (ابنه ، املعلمة )اسم ، ابن ، أسد ،إكرام ، اخلطاب ، إىل ، 

 
 مهزة القطع مهزة الوصل

 أسد اسم
 إكرام ابن

 إىل طاباخل
 أمساء ابنه
 أمني -أسنان  امرأة –املعلمة 
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 الكتابةاثنياا:
 اخلطأ يف استخدام عالمات الّّتقيم يف اجلمل اآلتية: صوب  أ

 قالت ليلى ، ما أمجل الّسماء.-1
 الّسماء. قالت ليلى : ما أمجل

 ذهبُت صباًحا إىل مدرسيت ! الستالم الّشهادة املدرسية ،-2
 الستالم الّشهادة املدرسية. ؛ذهبُت صباًحا إىل مدرسيت 

 دخل املعلم إىل الّصف ؟-3
 دخل املعلم الّصف.

 ف :كم طالًبا يوجد ابلصّ -4
 كم طالًبا يوجد ابلّصف؟

 
 الّتعبري اإلبداعياثلثاا: 

 أ-أضع   مجلة) األزهار( يف مجلتني حقيقّية يف األوىل وجمازيّة يف الثّانية:
.األزهاُر تتفتح يف فصل الرّبيع: حقيقّية  

لألطفال يف فصل الرّبيع. األزهار تبتسمُ  :ةجمازيّ   
 

 ب-أحتّدث   عن فصلي املفضل ، وملاذا أفضله   عن غريِه من فصولِ  الّسنة؟ 
 

 يرتك لطالب
 

 


