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 املادة :اللغة العربّية    

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

 :املهارات األدبيةالّسؤال األّول: 
 أوالا : مهارة القراءة:

 البيئي( أقرأُ الفقرة اآلتية مثَّ ُأجيب:)من درس التوازن -أ
، و تطلق عبارة احليواانت التوازن البيئي الطبيعيُّ يعين أن يؤدي كلُّ عنصٍر من عناصر البيئة عمله أداءا مستمراا 

أمَّا  خطٍر،، و يُرجَُّح ان تكون يف املهدَّدة ابالنقراض على تلك األنواع احليَّة الَّيت يتضاءل تعدادها تضاؤالا سريعاا 
الفيل فهو احليوان الوحيد البارع يف شقِّّ الطرقات كاجلرافة اآلليَّة، لضخامته و قوَّتِّهِّ اليت متكنه من اقتالع 

أمَّا الوحوش املفرتسة من أكلة اللُّحوم، كاألسود و النُّمور، و الفهود و الذِّائب و الضَّباع، فإنَّ أمهيتها  ر،األشجا
ا حتافظ مبا تص ن الرعي اجلائر إن كثرت طاد من احليواانت العاشبة على توازن الطَّبيعة النبايت لئال تتصحر ميف أهنَّ

 احليواانت. أعداد هذه
 ؟عالَم تطلق عبارة احليواانت املهدَّدة ابالنقراض-1
 

 على تلك األنواع احليَّة الَّيت يتضاءل تعدادها تضاؤالا سريعاا                                                            
 
 ما هو التوازن البيئي الطبيعي؟ -2
 

 أن يؤدي كلُّ عنصٍر من عناصر البيئة عمله أداءا مستمراا 
 
 ما أمهية الوحوش املفرتسة؟ -3
 

 من احليواانت العاشبة على توازن الطَّبيعة النبايت لئال تتصحر من الرعي اجلائر حتافظ مبا تصطاد
 

 :اثنياا :أستخرُج مَن الفقرةِّ الّسابقةِّ ما أييت
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 ______اقتالع__ و )يشدَّها بقوَّة(__________يتضاءل(  ______   يتناقصكلمة مبعىن )    -ا   
 ___________________قوَّة( ___ضعفكلمة ضّدها )   -2  
 __________________أنواع( ___  نوعكلمة مفردها )   -3  

 ___________________خطر( ___أخطاركلمة مجعها )  -4   
 _____________________النُّمورالم مشسية ________ -5    
 _____________________البارعالم قمرية _________ -6   
 _____________________منحرف جر _________ -7   
 ______________________تطلقفعل مضارع ________ -8  

 ____________________وحرف عطف ________ -9   
 

عراثنياا:  مهارة النصوص: -األديب الشِّّ
 ( أكمُل األبياَت اآلتيَة : كن بلسماا من نّص )  -أ

 _____ علقماغريك_______                       و حالوةا إن صار __أرقماكن بلسماا إن صار دهرك _
 _____ على احلياة ببعض ماتبخلنَّ كنوزها                              ال _  _____ كلَّ حبتكإنَّ احلياة __

                                 _____ يبغي إْن مهى؟الغيثأيَّ اجلزاء _    ________                   ابلثَّناأحسن و إن مل ُُتَْز حَّتَّ _
 ما املقصود ب )كن بلسماا( ؟ -ب

 كن لطيفاا مع النَّاس و حَسُن اخلُُلق.
 :السؤال الثّاين:املهارات اللغوية 

 
 :أوالا :النحو

 :و خربها حدد اسم إنَّ -أ
 َخرَبها اْْسُها مجلة إنَّ 

 طيب   رجَل الفطرِ  الفطِر طيب  رجَل إنَّ 
 يُقرِّب املسافات القطارَ  إنَّ القطاَر يقرِّب املسافات  الطَّويلة

 منزلُتها كبرية   األمَ  منزلتُها كبرية  إنَّ األَم 
 يف نعيم   املؤمن إنَّ املؤمن يف نعيم  
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   ليَت الكنَز حتت الشجرة
 أكمُل كلَّ مجلٍة خبرٍب يناسب املطلوب: -ب

 _____________________________ )خرب  مجلة  فعلية (يصيحُ إنَّ الديَك__-أ
ية (لونُُه أبيض  مسعُت أنَّ امللَح _____ -ب  _____________________)خرب  مجلة  امسم
 _____________________ )خرُب مفرد (حملِّقة  كأنَّ الفراشَة _______  -ج
 _____________________)خرب  شبُه مجلة (يف يدهِ _________ لعلَّ اللُّعبةَ  -د

 اثنياا:اخرت خرباا مناسباا لتكمل به اجلمل اآلتية:
 _________ جبناحيها امللوَّنني.ترفرفإنَّ الفراشَة _____-أ

 _________يف العطاءحبر  كأنَّ األمَّ ____  -ب
 :ضْع خطَّاا حتت كل خرب إلنَّ أو إحدى أخواهتا -2

 السَّيِّئات يُذهبَ إنَّ احلسنات 
 هنار  تألألت املصابيح يف الشارع فكأنَّ الليَل 

 صنعها متقن  حسب الرجل أنَّ البضاعة 
 من الطَّعام خيتفيليَت الفلفل 

 :استخدم كلمة )لوهنا أزرق( لتكون خرباا إلنَّ أو إحدى أخواهتا-3
 إنَّ احلافلَة لوهُنُا أزرق

 اجلمل اآلتية:ضع الكلمة املناسبة يف مكاهنا الصحيح من -4
 مآثر( –آفاق  –مآكل  –املفاجآت  –القرآن  –)الظمآن 

 _________ و ال ترتكه فيهلك.الظمآناسق ______-أ
 ________املفاجآتفازت صديقيت يف لعبة ___ -ب
 ________الكرمي كتاب هللاِّ املعجز.القرآنإنَّ ___ -ج
 _______ الثقافة و املعرفة.آفاقالسَّفُر يفتح ___ -د
 مجٍَّة. _____مآثراتَّصف جدي بــــــــــ __ -ه
 _________ و مشارب.مآكلُوفَِّّرْت يف احلفل ____ -و

 حدد من اجلمل الكلمات اليت حتتوي مهزة مدِّ. -ب
 يف النَّفاذ. آخذ  الوقت  -
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 أخيه مرآةاملؤمن  -
 املنشآتمتتاز بالدي أبحدث  -
 يتأملون أغنامهم. اآلكامجيلس الرُّعاة فوق  -
 

 الّسؤال الثّالث:املهارات اإلمالئية 
:إمالء  :أ و ُأصوهبا أقوُم بوضع خط حتت الكلمة اخلطأقرأُ اجلمَل اآلتيَة مثّ  -:أوالا

 (        هذه)                                           .املسألة صعبة جدا   هاذه -1
 (        صاحلا  )                                              . صاحلنكان رجال   -2
 (         لكن)                          .         أحتاج كتبا   الكنأحبُّ القراءة  -3
 (         مائدة)                                 .     رمضان ماأدةأجلس على   -4
 (          أنتِ )                                   .تكتبني الواجب يف البيت أنيت -5

 
 :اثنياا:الّتعبري اإلبداعي
 خنتار موضوعاا مااا.

 
 تذّكري ببعض املهارات الّسابقة: 

 أوالا أنواع األفعال :

 (لعبتم –لعبتُ –لعبَ ماضي       مثل )   -1
 أكتُب ( –نكتُب  –تكتُب  –مضارع      مثل   ) يكتُب  -2
 اكتيب ( –أمر         مثل ) اكتبم  -3

 
 اثنياا أنواع الّتنوين : 

 تنوين فتح      مثل ) اباب  ( -1
 تنوين ضم      مثل ) ابب   ( -2
 تنوين كسر     مثل ) ابب   ( -3
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 الكاف (  –الباء  –الالم  –يف  –على  –عن  –إىل  –رابع ا حروف اجلر وهي ) من  

 و ( –ف  –أو  –خامس ا حروف العطف وهي ) مث  

 استخدم ( –انشغل  –الّنجمة  –استيقظ  –سادس ا مهزة الوصل  تنطق وال تكتب مثل ) القلم  

 أمي ( –إهلام  –أايم  –أمام  –أمر  –إميان  –سابع ا مهزة القطع  تكتب وتنطق مثل  ) أمحد  

 ال تلعبم ( –تكثرم  ال –ال تتحدثم  –اثمن ا أسلوب الّنهي  : يتكون من ال + الفعل املضارع       مثل ) التكتبم 

 و ؟                 مثل )هل تلعب معه؟(. –و الفعل  –اتسعا : أسلوب االستفهام: هل 

 و الفعل و إشارة !    مثل )ما أمجل السماء!(. –عاشرا : أسلوب التَّعجب: يتكون من ما 

 
 

 


