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 المادة :اللغة العربيّة                                                      

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

 المهارات األدبيةالّسؤال األّول: 
 أ .أقرأ   النّص اآلتي ثمَّ أجْب عّما يليه من أسئلٍة: )رحلة بيبّو(

جاء شهُر نيسان ومع وُصولِه حلَّ الّربيع وانتشَر عبيرهُ في األرجاء أدركت بيبّو 
 خالَل رحلتها بأنها تعلّقت بالنّعجِة كثيًرا، وبأنهما أصبحتا صديقتين حقيقيّتين.

  1- أستخرج   مَن النّص ما يلي:
_______حرف جر:                       :______              حرف عطف   

________: اضيًام فعالً                      ______            : "شهور"مفرد   
     _________اسًما:                        ________          : "قليل"ضدّ 

 كلمة بها الًما شمسية                            ________:"جاء"مرادف
:________  
بمن تعلقت بيبّو؟ ـ 2  

________________________________________________ 
ماهي العالقة بين بيبّو والنّعجة ؟  -3  

________________________________________________ 
الّربيع ؟ما اسم الّشهر الّذي يحلُّ به فصل -4   

________________________________________________ 
.جواء فصل الّربيع أصْف  - 5  

__________________________________________________ 
: عنوانًا آخَر للنصّ  أقترحُ  - 6  

___________________________________________________ 

 ب-أختار   اإلجابة الّصحيحة لمرادف كل كلمة من الكلمات اآلتية:

:الحصاد-1  

*  سقي الّزرع           * قطع الّزرع والثّمار           *زراعة الّزرع والثّمار      
    والثّمار 

أسراب :-2  
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* مجموعة من               * مجموعة من النّاس          *مجموعة من الّطيور    
 األشجار

يتنهد:-3  

*يحبس نفسه                     *يتنفس نفًسا طوياًل                *ينام               

لمحت:-4  

*نظرت بسرعة                * درست                                  *الحظت      

 ثانيًا :الّشعر
 أ.أكمل   النّ شيِد  بخط جميل ومرتب :

____________________الّربيع إنني فصُل   

 ______________ الّطيور تصنُع األعشاش ُصبحا

 وتغنّي في ُسرور _______________________

بديعإنّني فصٌل ______________________  

 ب.أضع   عالمة )√ ( أمام العبارة الصحيّحة وعالمة ) X ( أمام العبارة الخطأ:
(     . كاتب النّشيد الّشاعرأحمد شوقي .)  1  
(   .)     الفصول األربعة . عنوان النّشيد هو2  
. )        ("جميل"رادف كلمة بديع .م3  
(    .)  األعشاش:"العُش".جمع كلمة 4  

 السؤال الثّاني:النحو
  أ- أميز   بين جملة كان وجملة إّن في ما يلي :   

 ___________ ثروةٌ عظيّمةٌ . لماءَ ا إنّ   .1
 ___________. فتاةً مهذبةٌ  هاإنّ  .2
 _.  ________حزينةً فلةُ كانت الطّ  .3
___________.   الدّرُس سهالً  .كانَ 4  

  :)  ب-أحوّ ل   الجملة االسميّة إلى جملة )كان ( ثمّ  إلى جملة )إنَّ
.التّحادُ قوةٌ .ا1  
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________________________________________________ إنَّ   
_______________________________________________ كان  

 ج.أحدد   أركان جملة )إنَّ ، كان ( بالجدول اآلتي :  
إنَّ البيَت واسٌع.-1  

 خبر إنَّ  اسم إنَّ 
  

الولد  نائًما. .كانَ 2  
 خبر كان اسم كان

  
ما تحته  خط في ما يلي : عرب  أ-د  

 1-كانت الّسماُء صافيةً . 
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 المنظَر رائٌع.إّن -2
____________________________________________________
____________________________________________________ 

  كتابيّة:الالّسؤال الثّالث:المهارات 
 أواًل:إمالء

 الكلمة فيما يلي بما هو مناسب: أكمل  -أ
 (    ه،        ه،   ـــــــــــ  ة، ــــــــــ    ت   ،     ة)

 قرأ___ اليوم خبًرا ساًرا.-1
 أحُب حّصة القراء____.-2
 بمادة اللغة العربية. لتفوقــ ___حصل أحمد على جائزة -.-3
 أكبر من سرعة السيار___.سرعـــ ___ الّطائرة -4
 :وفق الجدول اآلتي  الكلمات اآلتية إلى همزة وصل وهمزة قطع صنف  أ -ب

ابنه ، المعلمة ، أسماء ، امرأة ،  أسنان ، )اسم ، ابن ، أسد ،إكرام ، الخطاب ، إلى ، 
 أمين (

 
 همزة القطع همزة الوصل
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 الكتابةثانيًا:
 الخطأ في عالمات التّرقيم في الجمل اآلتية: صوب  أ

 قالت ليلى ، ما أجمل الّسماء.-1
___________________________________________________ 

 ذهبُت صباًحا إلى مدرستي ! الستالم الّشهادة المدرسية ،-2
____________________________________________________ 

 الّصف ؟دخل المعلم إلى -3
___________________________________________________ 

 كم طالبًا يوجد بالصف :-4
___________________________________________________ 

 التّعبير اإلبداعيثالثًا: 
 أ-أضع   جملة) األزهار( في جملتين حقيقيّة في األولى ومجازيّة في الثّانية:

_______________________________________________ :حقيقيّة  
:______________________________________________ةمجازيّ 

__ 
 

 ب-أتحّدث   عن فصلي المفضل ، ولماذا أفضله   عن غيرِه من فصولِ  الّسنة؟ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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 قمع أطيب األمنيات بالنّجاح والتّفو                           


