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 خحجدل      
    4 

 اللغة العربّية:المادة                                                      
 8102-8102مراجعة امتحان نهاية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 

 _____             ______: الّتاريخ_____ :الّشعبة(    )الّصف  _____________: االسم   
 المهارات األدبية -لالّسؤال األوّ 
 :ليةأقراُ الفقرة ثم أجيب عن األسئلة التاّ  (ةأطباء اإلنسانيّ )من درس 

ق ، واعتمددد فددي بحثددا علددة الم م ددة فددي دمشدد (ن أبددي مددلم القر ددي يعدد ء الدددّ ) ُولِدددا ابددن ال فددي  
مددن دتددب  الكثيددر فألّدد، ويعدد د يليددا الفيددل فددي ادتشدداا الددّدورة الّدم يددة الّصددغر ، وقددد  والّتجريددب

ودمشدق ،بغدداد : مثل  فُِقدا دثيٌر م ها ، لكن مازال بعيها محف ظًا في مكتبات العالمالّطب والعل م 
 دم   العلدم يجدب أن  ينّ " :قال دلمتا المشه رة .في بريطانيا ، وستانف رد في أمريكا  د، وأدسف ر 

 "تييء بعد وفاتي
 : أستخرُج منا الفقرِة الّسابقِة ما يلي  -اًل أوّ 

مشوع( مشعة ) مجع كلمة ،  الّصغرى  (كربىال) كلمة ضّدها      -1 

ألف الكثري من كتب الّطب والعلوم ، مجلة فعلّية  الّدورة ( لدوراتا)  مفرد كلمة -2   

ُوِلد   فعل ماضي  ،     يعودفعل مضارع       -3 

و  حرف عطف    ،    يفحرف جر   -4 

أكسفوردقطع  ، مهزة       اعتمدمهزة وصل   -5   

حمفوظًا،  كلمة تنتهي بألف تنوين فتح   الّصغرى  كلمة تنتهي بألف مقصورة-6  

مكتبات  كلمة تدل على اجلمع  -7  
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 :اليةأجيُب عن األسئلة التّ  (نسانّيةأطباء اإل) من خ ل فهمي ل ص -ثانًيا 
 1-ما هي أشهر اخرتاعات الرّازي ؟ 

صبة اجلدري واكتشف العجا  ، كما أنه فرق بني احلإليه يعود الفضل يف اكتشاف خيوط اجلراحة ،  
.حىت يسهل بلعها بغجاٍف حلو ،وتقطيعها إىل قطع صغريةوأول من فّكر بتغليف األدوية   

من هو مكتشف الّدورة  الّدمويِّة ؟ ويف أّي مدينة ُولد  ؟ -2   
.الّصعرى ، وولد يف مدينة دمشق ابن النفيس اكتشف الّدورة الّدمويّة  - 
ااا فكر الرّازي بتقطيع األدوية إىل قطع صغرية؟مل -3  
حىت يسهل بلعها -  
 :جابة الّصحيحة مما بين الق سيناإلار أخت -ثالثًا

 
 _______هو  موية الّصغرىورة الدّ مكتشف الدّ    -1

 (ابن النفيس -الّزهراوي –الرّازي)             
 ______ الفكرة الرئيسة للنص   -2

 . (التاكيد على أمهية البحوث يف جمال الّطب –الّتشجيع على دراسة الّطب  -العرب واملسلمنيالّتعريف بدور األطباء  )
 _____اعتمد ابن النفيس يف حبوثه على    -3

 (املجاحظة والفهم   -املجاحظة والّتجريب –ظة االستنتا  واملجاح) 
 
 

 ( عاونالتّ  ) من نشيد  - الّسؤال الثّاني
 تعطي ثمرةظ ا ت شُر     أقبل رجً  يلرُ   جرة      

 .يليا و كره الّرجُل ليساعده          قام طفٌل فأتة 
 يعمل فيا ليل نهارًا           دارًارجٌل يب ي  وه ا 
 :ستخرج من ال ص ما يأتيأ – اًل أوّ 
 يبين  ، ضد كلمة يهدميساعده   مرادف كلمة يعاونه - أ

  مثرة  مفرد كلمة مثرات ،ليل هنار  كلمتني بينهما تضاد - ب
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 اليةأجيب عن األسئلة التّ  -ثانًيا 
 للطالب يرتك. اقرتح عنوانًا آخر للنصّ  -أ 

 .أشرُح البيتني األولني بأسلويب -ب
 يعرب الطالب بأسلوبه 

 المهارات اللغ ية - ؤال الثّالثالسّ 
 أوّ اًل - أدمل الفراغ بما ه  مطل ب بين الق سين.

 (مبتدأ . ) مجيلة   احلديقُة    -1

 (فاعل . ) فوق الّشجرةِ  لعصفورُ ا يقفُ    -2

 (مفعول به . )  جّدهيساعُد الطّفُل    -3

 (جرحرف . ) حب الوطن  يف كتب  حممد  قصيدةً    -4

 

:                                                               أعرُب الجملة اآلتيةا  -ثانًيا  

 غرسا الملارُ  األ جارا 
 الكلمة إعرابها

بين على الفتحفعل ماضي م  غرس   
 املزارعُ  فاعل مرفوع بالضمة

 األشجار   مفعول به منصوب بالفتحة
 

   ثالًثا - أختاُر الّيميرا الم اسبا وأضعُا في الفراِغ :
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( حنن  –أنا  –هم  –هي   –هو  –أننت  –أنتما  –أنِت  –أنتم  –أنت  )   

.يذاكُر دروسِه جيًدا   هو -أ    

.يوٍم  أشرُب العصري  كلّ  أنا   -ت 

.نسمُع كجام  املعلمِة   حنن -ث   

.يلعبون  بالكرِة   هم   -  

. تتحدُث مع زميجاهتا   هي -ح   

 .هتتم  بواجباتك   أنت   -خ

. تدرسني  يف املدرسِة  أنتِ  -د    

. تذهنب  إىل املسجد   أننت -ا   

. تتلون  القرآن  بعد كّل صجاِة   أنتم -ر    

  .تشاهدان التلفاز    أنتما  -ز

 
 ة المهارات اإلم ئيّ  -الّسؤال الّرابع

 بااآلتية، ثم ص    رقيم في الجملِ الت   ع ماتِ  في ت ظيفِ  الخطأا  أدتشفُ  -اًل أوّ 
 ( ؟  )                     . هل ااكرت دروسك    -1
 (   !)                  ؟ما أروع الطبيعة اخلضراء     -2
 (  . )                 ! يف دروسه جمتهد   بُ طالال    -3
 (   ؟  )  :فكارك وإبداعك ألمىت ستطلق العنان     -4
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 (   .)        من معجزات سيدنا موسى ، العصا     -5
 

 :مما بين الق سين أختار الكلمة الصحيحة يم ئًيا -ثانًيا 
 (قصتون –قصنت  -قصةً )  . مجيلةً ______ اشرتيُت     -1
 (طالٍب  – طالًبا –طالنب ) . نقذينأن يسمعه أحد امل_______ يصيُح الغريُق     -2
 (جزاء  – جزًءا -جزءً )  . من القرآن الكرمي________  قرأتُ      -3
 (ؤالاءه -هؤالء –هاؤالء . ) الّتجاميُذ جمتهدون __________      -4
 ( دعا –دعي  –دعى . ) بني الّناس اإلسجام إىل الّتسامحِ _______      -5
  
       الّتعبير اإلبداعي -لثًا ثا
 .ة مراعًيا ع مات الّترقيمبة ثم أدتبها مرتّ أمداث القصّ  بدّ رت
 .فقد صنعُت مجيجًا تشكر عليه (   ) 

 .يريد عبور الطّريقعمى أى رججًا أفر  (  )  
 " .أحسنت يا عادل:" أبوهفقال له  (  )  
 .كان عادل ميشي مع والده يف الّشارع  (  )  
 بور إىل الّرصيف اآلخرأسرع إليه ، وساعده يف العف  ( )  

 
،فأسرع إليه ، وساعده يف  فرأى رججًا أعمى يريد عبور الطّريقكان عادل ميشي مع والده يف الّشارع ، 

 .، فقد صنعُت مجيجًا تشكر عليه" أحسنت يا عادل:" ، فقال له أبوهالعبور إىل الّرصيف اآلخر
 
 
 .أدتب عن عمل خير قمت با مع اآلخرين -ب

 يترك للطالب
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 : دأ باسم وتتكون من مبتدأ وخرب مثلهي اليت تب:  الجملة االسمّية  -0

 القصُة ممتعة                             
 .خرب مرفوع بالضمة : وممتعة  ،مبتدأ مرفوع بالضمة : القصةُ 
على الفعل كلمة تدل  حيانًا مفعول بهن فعل وفاعل وأهي اليت تبدأ بفعل وتتكون م: الجملة الفعلّية    -1

 .حالٍة أو حركٍة أو نشاطٍ 
 .هو من قام بالفعل :الفاعل 

 شرح املعلُم الّدرس  : مثل فعل الهو من وقع عليه  :المفع ل با 
 الباء –اّلجام  –الكاف  –يف  –عن على  –إىل  –من : مروا الجر   -2
 (او  –مث  –الفاء  –الواو )  :العطف مروا   -3
 والتنوين ثجاثة أنواع سم لفظًا ال كتابةهي نون ساكنة تلحق آخر اال :الت  ين    -4

 كتابًا:تنوين فتح مثل   -كتاٍب   :تنوين كسر مثل  -    كتاب    :تنوين ضم مثل 
 .ع د ت  ين الفتح البد من أزيد ألف في نهاية الكلمة 

 :يذا دانت الكلمة م تهيةزيد فيها األلف أولكن ه اك بعض الحاالت ال 
 قصةً : تاء مربوطة مثل - أ

 .لى األلف مثل ملجأً مهزة ع - ب
 .ءً مسا: مهزة قبلها الف مثل - ت
 .فىتً : ألف مقصورة مثل - ث
 :ع مات الّترقيم -5

 .توضع يف هناية اجلمل ) . (  : النقطة  -أ
 .نواعه الشيء وأ، وبني  توضع بني مجلتني بينهما حرف عطف( : ، ) الفاصلة -ب
 .بعد لفظ مثلو ،  وأقسامهالشيء  أنواعوبعد : قول توضع بعد ال) : ( : النقطتان الرأسيتان -ت
 .ؤال توضع بعد السّ ( : ؟ )عجامة االستفهام -ث
 .توضع بعد التعجب والدهشة) ! ( : عجامة التعجب - 
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 .هو ما دل على اكثر من اثنني أو اثنتني وينقسم اجلمع إىل ثجاثة أقسام :الجمع     -6
 (نون+ ياء ) أو ( نون + واو )زيادة وما دل على اثنني أو أكثر ، ويكون ب: جمع المذدر الّسالم   - أ

 .معلم  معلمون أو معلِمني: وال حيدث تغري يف حروفه األصلية مثل 
ؤنث ، وهو ما دل على أكثر من اثنتني هو كل مجع يدل على م: جمع المؤنث الّسالم - ب

ول وال حيدث تغري يف حروفه االصلية ، والتاء املربوطة يف هناية الكلمة تتح( ت + ا )  بزيادة
 معلمات: طبيبات معلمة : طبيبة : مثل .ىل تاء مفتوحة إ

 :هو ما دل على أكثر من اثنني أو اثنتني بتغري صورة مفرده مثل :جمع التكسير - ت
 .طالب طجاب                                   

 األساليب  -7
 مة استفهامهو األسلوب اليت تبدأ به اجلملة باداة استفهام وتنتهي بعجا: أسل ب االستفهام - أ

 مىت تذهب إىل املدرسة؟: مثل
 .ااكر دروسك: هبدف فعل شيء مثل تبدأ فيه اجلملة بفعل أمر : أسل ب األمر - ب
 "ال"الّنهي  أداةونستخدم فيه شخص تنهاه عن فعل أمر ما  هو  :أسل ب الّ هي - ت

 .ال تكذب:  مثل
 .ال، مل ، لن "أدوات النفي" أو نفي خرب ما شيء ما بهو نفي القيام  :أسل ب ال في - ث

 .ال أستيقظ مبكرًا: مثل
 .يا حممد ااكر دروسك: مثل " يا " بكلمة يبدأ  : أسل ب ال داء -  
 أه ويوضع يف آخره عجامة الّتعحبهو ان يتعجب اإلنسان من شيء ر :أسل ب الّتعجب - ح

 !ما أضخم الفيل:مثل 
 ضمائر الرفع الم فصلة -2

مثىن مذكر  رد مؤنثفم مفرد مذكر الضمري
 ومؤنث

 مجع مؤنث مذكر مجع

 حنن حنن حنن أنا أنا متكلم
 أننت أنتم أنتما أنتِ  أنت   خماطب
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 هن هم مها هي هو غائب
 

 


