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 المادة :اللغة العربيّة                                                  

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

 أوالا : مهارة القراءة:
 درس التوازن البيئي( أقرأُ الفقرة اآلتية ثمَّ أُجيب:)من -أ

، و تطلق التوازن البيئي الطبيعيُّ يعني أن يؤدي كلُّ عنصٍر من عناصر البيئة عمله أداًء مستمراً 
عبارة الحيوانات المهدَّدة باالنقراض على تلك األنواع الحيَّة الَّتي يتضاءل تعدادها تضاؤالً 

 ً ُح ان سريعا ِّ الطرقات  تكون في خطٍر،، و يُرجَّ ا الفيل فهو الحيوان الوحيد البارع في شق  أمَّ
تِّهِّ التي تمكنه من اقتالع األشجا ا الوحوش المفترسة من  ر،كالجرافة اآلليَّة، لضخامته و قوَّ أمَّ

ئاب و الضَّباع، فإنَّ أهميتها في أنَّها تحاف ظ بما أكلة اللُّحوم، كاألسود و النُّمور، و الفهود و الذ ِّ
ن الرعي الجائر إن تصطاد من الحيوانات العاشبة على توازن الطَّبيعة النباتي لئال تتصحر م

 الحيوانات. كثرت أعداد هذه
 ؟عالَم تطلق عبارة الحيوانات المهدَّدة باالنقراض-1

__________________________________________________________ 
 الطبيعي؟ما هو التوازن البيئي  -2

__________________________________________________________ 
 ما أهمية الوحوش المفترسة؟ -3

__________________________________________________________ 
 :ثانياا :أستخرُج مَن الفقرِة الّسابقِة ما يأتي

ة(_________و (  _______________   يتناقصكلمة بمعنى )   -ا     )يشدَّها بقوَّ
 ( ______________________ضعفكلمة ضد ها )  -2  
 ( ______________________  نوعكلمة مفردها )  -3  
 ( ______________________ مخاطركلمة جمعها )  -4   
 الم شمسية _____________________________ -5    

 ________الم قمرية ______________________ -6   
 حرف جر ______________________________ -7   
 فعل مضارع ______________________________ -8  
 حرف عطف _____________________________ -9   
 أسلوب نهي  ____________________________  -10  

ا: عرثانيا  األدبي الّشِ
ا من نّص ) -أ  ( أكمُل األبياَت اآلتيةَ : كن بلسما

ا إن صار دهرك ________                       و حالوةا إن صار _______ علقما  كن بلسما
 كنوزها                              ال ______ على الحياة ببعض ما إنَّ الحياة _______ كلَّ 
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أيَّ الجزاء ______ يبغي إْن    أحسن و إن لم تُْجَز حتَّى _________                    
                                 همى؟

ا( ؟ -ب  ما المقصود ب )كن بلسما
__________________________________________________________ 

 :السؤال الثّاني:المهارات اللغوية 
 :أوالا :النحو

 :و خبرها اسم إنَّ  حددُ أ-أ
 َخبَرها اْسُمها جملة إنَّ 

   رجَل الفطرِّ طيب  إنَّ 
ب المسافات   إنَّ القطاَر يقر ِّ

 الطَّويلة
  

   منزلتُها كبيرة  إنَّ األَم 
   إنَّ المؤمن في نعيمٍ 

   ليَت الكنَز تحت الشجرة
 أكمُل كلَّ جملٍة بخبٍر يناسب المطلوب: -ب
 إنَّ الديَك_______________________________ )خبر  جملة  فعلية (-أ
 سمعُت أنَّ الملَح __________________________)خبر  جملة  اْسمية ( -ب
 كأنَّ الفراشةَ ____________________________ )خبُر مفرد ( -ج
 ______________________________)خبر  شبهُ جملٍة( لعلَّ اللُّعبةَ  -د

ا لتكمل به الجمل اآلتية:أختاُر ثانياا:  خبراا مناسبا
نين.إنَّ الف-أ  راشةَ ______________ بجناحيها الملوَّ
 كأنَّ األمَّ _____________في العطاء -ب
ا تحت كل خبر إلنَّ أو إحدى أخواتها: ضعُ أ -2  خطَّا

 إنَّ الحسنات يُذهبَن السَّي ِّئات
 نهار  تألألت المصابيح في الشارع فكأنَّ الليَل 
 حسب الرجل أنَّ البضاعة صنعها متقن  

 يختفي من الطَّعامليَت الفلفل 
 :كلمة )لونها أزرق( لتكون خبراا إلنَّ أو إحدى أخواتهاستخدم ُأ-3

__________________________________________________________ 
 الكلمة المناسبة في مكانها الصحيح من الجمل اآلتية: ضعُ أ-4

 مآثر( –آفاق  –مآكل  –المفاجآت  –القرآن  –)الظمآن                                
 اسق _______________ و ال تتركه فيهلك.-أ
 فازت صديقتي في لعبة ___________ -ب
 إنَّ ___________الكريم كتاب هللاِّ المعجز. -ج
 السَّفُر يفتح __________ الثقافة و المعرفة. -د
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ٍة. اتَّصف جدي بــــــــــ _______ -ه  جمَّ
 _____________ و مشارب.ُوف َِّرْت في الحفل  -و
. حددُ أ -ب  من الجمل الكلمات التي تحتوي همزة مّدِ
 الوقت آخذ  في النَّفاذ. -
 المؤمن مرآة أخيه -
 تمتاز بالدي بأحدث المنشآت -
عاة فوق اآلكام يتأملون أغنامهم. -  يجلس الرُّ

 الّسؤال الثّالث:المهارات اإلمالئية 
:إمالء  :أ و أُصوبهاأقوُم بوضع خط تحت الكلمة الخط اآلتيةَ ثمّ أقرأُ الجمَل  -:أوالا

 )                   (                                     .هاذه المسألة صعبة جداً  -1

 )                   (                                         . كان رجالً صالحن -2

3-  ً  )                   (                    .         أحبُّ القراءة الكن أحتاج كتبا

 )                   (                            .     أجلس على ماأدة رمضان  -4

 :ثانياا:التّعبير اإلبداعي
ا مااا.   نختار موضوعا

____________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 لمهارات الّسابقة: تذّكير ببعض ا
 أوالا أنواع األفعال :

 (لعبتْ –لعبتُ –لعبَ ماضي       مثل )   -1

 أكتُب ( –نكتُب  –تكتُب  –مضارع      مثل   ) يكتُب  -2
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 اكتبي ( –أمر         مثل ) اكتْب  -3
 ثانياا أنواع التّنوين : 

 تنوين فتح      مثل ) بابًا ( -1

 تنوين ضم      مثل ) باب   ( -2

 مثل ) باٍب  (  تنوين كسر    -3

 
 الكاف (  –الباء  –الالم  –في  –على  –عن  –إلى  –رابعًا حروف الجر وهي ) من  
 و ( –ف  –أو  –خامًسا حروف العطف وهي ) ثم  
 استخدم ( –انشغل  –الن جمة  –استيقظ  –سادًسا همزة الوصل  تنطق وال تكتب مثل ) القلم  
 أمي ( –إلهام  –أيام  –أمام  –أمر  –إيمان  –سابعًا همزة القطع  تكتب وتنطق مثل  ) أحمد  

تكثْر  ال –ال تتحدْث  –ثامنًا أسلوب الن هي  : يتكون من ال + الفعل المضارع       مثل ) التكتْب 
 ال تلعْب ( –

 و ؟                 مثل )هل تلعب معه؟(. –و الفعل  –تاسعاً: أسلوب االستفهام: هل 
 و الفعل و إشارة !    مثل )ما أجمل السماء!(. –عاشراً: أسلوب التَّعجب: يتكون من ما 

 
 

 قمع أطيب األمنيات بالنجاح والتّفو


