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 املادة :اللغة العربّية                                                     
 2019-2018مراجعة امتحان هناية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 

 _____             _:_____ الّتاريخ: _____الّشعبة(    الّصف ) االسم: _____________   
 فهم املقروءالّسؤال األّول: 

 -الفقرة ُثَّ ُأجيُب على األسئلة :أقرأُ -

 -أقرأُ الفقرة الّتالية ُثَّ ُأجيُب عن األسئلة :
                       أختاُر اإلجابة الّصحيحة من بني القوسني : -1
 (ّجديت-أخت أيب  – ُأخت والديت –)أمي  أخت والديت  خاليت هي-1
 (تلفاز-حاسوب  –تيح لوحة مفا –) تِليفون  تليفون  ُمراِدف هاِتف -2
 (كامل –قريب  –نظيف  –) مجيل  مجيل        ِضد قبيح -3
 ( مودون -أمدنة –ُمُدن  –)مدانت  مُدن      مجع مدينة -4
 ( مّتصل-ُمَتَكِلم–ُُماَطب  –) غائب  متكّلم حنن ضمري-5
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 (حيوان-َحرف  –ِفعل  –)اسم  اسماألُرُدن -6
 عائليت : أضُع عنواًنا ُمناِسباا للنَّص -2
 تسكُن يف مدينة َجرش يف األُردن .أيَن َتسُكُن َعبري ؟ -3
 ندىما اسم خالة عبري ؟ -4

 
 
  -الفراغ ابإلجابة املُناِسبة : أملُ -5

 حتّية ( –أسلوب استفهام  –)ترحيب 
 .حتيَّة :   الّسالم عليكم-1
 .أسلوب استفهام  َهل َستأتني لزايرتنا غداا ؟ -2
 . ترحيب   أهالا َوَسهالا -3
 
 -أِصُل ُكل َكلمة مبا يناِسبها :-6

 ستأيت خاليت                                         اليوم 
 

 سافَ َرت َعّميت                                      َغًدا 
 

 ستزوران َجّديت                                     أمس
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 -عن األسئلة :ُأجيُب أقَرأُ الفقرة الّتالية ُثَّ -2
َوَقَف ُغراٌب على َشجرٍة وأمَسَك بقطعٍة من اجُلنب مبنقاره ، إذ مرَّ ثَعلُب َمهٍل وَشمَّ رائحة اجُلنب ، ، 
فَتوَقف حتت الّشجرة . قال الثّعلُب : "صباح اخَلري ، تبدو أنيًقا الَيوم أيها الُغراب ، ريَشك يف غاية 

أتساءُل أن كان صوُتك مجيًًل َقدر مجال ريَشك " َشَعَر الُغراُب ابلّسعادة الّلمعان ، أنَت طائٌر مَجيل ، 
وأراَد أن يُبني للثّعلب مجال َصوته ، وما أن فَ َتَح منقارِه لُيغين حىت َسَقطت ِقطعة اجُلنب على األرض ، 

 أمَسَك الثّعلب بقطعة اجُلنب وَمشيَّ بَعيًدا وهو يضَحك .
 
 الغراب والثّعلب: للقّصة  ااًن ُمناِسًباأَضُع عنو -1
 الثّعلب، الغراب  َشخصيات الِقّصة : كرُ أذ -2
 : احلََذر وال ُنصّدق كل ما نسمع .ماذا نتعّلُم من الِقصة -3
 -( أمام العبارة اخلاطئة :مام العبارة الّصحيحة وعالمة ) ( أأضُع عالمة )-4
 حَتَت الّشَجرة .               َوَقَف الغراب (    )  -1
 نوع الفعل يف كلمة "وَقَف" ماضي.        (    ) -2
 ِضّد "مجيًًل ": كرميًا .                     (   )   -3
 داع الُغراب.  ستطاع الثّعلب يف الّنهاية خِ ا(   )     ا-4
 كلمة "َسَقطت" : وَقعت .    معىن(            )     -5
 
 -أختاُر اإلجابة الّصحيحة من بني األقواس :-5
 خيالية: هذه الِقّصة -1
               مرعبة  -            ُُميفة      -واِقعية                -                         خيالية-
 ِقطع: عة" مجع َكلمة "ِقط-2
    َقطيع -           قطوع       -                    ِقَطع-             أقطاع           -
 ملكر واخلداع .يَ تَِّصف الثّعلب اب-3
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  املكر واخِلداع-   الكرم                 -الّتساُمح               -          الطّيبة              -
َع َمدَح الثّعلب ابَشِعَر الغر -4  لّسعادةاب عندما َسَِ
 اخلَوف -                           القلق-                لّسعادةا-          االرتباك        -
 َشمَّ رائحة اجُلنبتَوَقَف الثّعلب أسفل الشجرة ألنه -5
َع الغراب-  َشمَّ رائحة اجُلنب-         د أن ينام           يري-          رأى القرد     -              َسَِ
 
 -( :5إىل 1أحداث الِقّصة بَوضع أرقام من ) رَِتبُ أُ -6

 ( أمَسَك الثَّعلب بقطعة اجُلنب ، وَجرى بَعيًدا وهو يضحك .  4)    
 ( فَ َتَح الُغراب منقارِه ليغين ، فَسَقطت قطَعة اجُلنب على األرض . 3)      

 : أتساءُل إن كاَن صوتك مجيًًل َقدَر مجال رَيشك . الثّعَلُب ( قالَ   2)    
 ( َمرَّ ثَعلٌب على َمهٍل ، وشمَّ رائحة اجُلنب .  1)   

 
 -هيا بنا نرُسم ما متَّ َفهمه من الِقّصة بطريقة ُمعّّبة :-7
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 7-أِصُل الكلمات ابلّصورة املناِسبة 

                                                                                                      

                                                    ميزان             

                                                    
                                                             مفتاح              

                                   

 

 مصباح                                                                  

                                                                                  
    هارات اللغوية السؤال الثّاين:امل

 َنوع األسلوب  ميّ زُ أُ أوالا :
 (أسلوب استفهامكيف حاُلك ؟ ) -1
 (أسلوب تعُجب! )ما أمجل األزهار -2
  (أسلوب أمرساِعد احملتاج .  )-3
 (أسلوب نداءاي ّطًلب العلم اجَتهدوا . )-4
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 -ُأحّوُل ِوفَق النَّمط :-
 

 الّرُجُل طويل   ما أطوَل الّرُجل !

 املدرسة مجيلةٌ  املدرسة ! ما أمجلَ 

 هنُد ذكيةٌ  ما أذكى هند !

 احلاِفلة مسرعة  ما أسرع احلافلة !

 الطّريقُ قصريٌ  ما أقصر الطّريق !

 
 

 أنواع اجلُمل اثنياا : 
 املبتدأ واخلّب اجلملة االمسية : هي اليت تبدأ ابسم وتتكون من : -1

 ، واخلّب هو االسم املرفوع الذي ُُنّب به عن املبتدأ  املبتدأ :اسم مرفوع تبدأ به اجلملة االمسية   
 

 مثال : الّتلميُذ نشيط  .
 املدَرسة مجيلة .-
 اجلملة الفعلية : هي اليت تبدأ بفعل وتتكون من فعل وفاعل ومفعول به -2

 الفعل : هو الفعل الذي أييت ليدل على َحَدث ُمعني وَقَع يف زمن معني  
 لفعل .الفاعل : هو الذي قام اب

 
 مثال : يناُم الولُد مبكراا .

 َشَرَح املُعلُم الدَّرس .
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 -أختاُر لكل ُمبَتدأ خّب مناِسب :-1

 ماهرون ( –خاِشعون –ابِرد  –رائعات  –ُمهذابن  –)واِسعة  
 

 . : واِسعةاحلديقة -1
 . : رائعاتاملعّلمات -2
 يف امللعب . ماهرون الًّلعبون -3
 . مهذابنالّتلميذان -4
 يف الّشتاء .ابرد  اجلو-5
 يف الّصًلة .خاشعون  املسلمون-6
 أكمل ابلِفعل املناِسب للجمل اآلتية -2

 ُيشارك ( –قرأُت  –استيقظ  –َشرب  –)يشرح 
 الولُد احلليب . َشِربَ -1
 مبكرًا ومْن ُمبكرًا .استيقْظ  -2
 الّطًلب يف املسابقة .ُيشارك  -3
 ِقّصًة مفيدًة . قرأُت -4
 املعّلم الّدرس .ح يشر   _-5
 -اجلُمل الّتالية إىل املثىن واجلمع :َحّول -3
 الطّالبة جمتهدة يف املدرسة .-1

 الطالبتان جمتهداتن يف املدرسة ._ املثىن : 
 الطّالبات جمتهدات يف املدرسةمع : اجل-
 املعّلُم ُُملص  .-2
 : املعّلمان ُملصاناملثىن -
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 : املعّلمون ُملصون ._اجلمع 
 اّلُح نشيط  يف احلَقل .الف-3
 الفًلحان نشيطان يف احلقل .: املثىن -
 الفًلحون نشيطون يف احلقل .: اجلمع -
 
  -ُأدِخُل ال على الكلمات الّتالية ، ُثَّ اكتبها يف الفراغ املناِسب : -4

 كرمي (  –رحيم  –شاطئ –وردة  –جبل  –ًنفذة  –عصفور  –)تفاح               
 

 الالم الّشمسية الالم القمرية

 الّتفاح العصفور

 الّنافذة اجلبل

 الّشاطئ الوردة

 الّرحيم الكرمي

 
 -أضُع حرف اجلّر املناِسب يف مكانه :-5

 يف ( –إىل  –ب  –على  –)من 
 أعماق البحار . يف  يَغوُص الّصياُد -1
 دراجة . إىل حيتاُج الولُد -2
 أمٍل شديد .ب       أشعُر -3
 الطّاولة .على  وضعُت الكتاب-4
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 الّذهب .من هذا اخلاََت -5
 
 -أضُع اسم املوصول املناِسب يف الفراغ :-6
 

 الالئي ( –الذين  –اللذان  –اليت  –)اللتان 
 َحَضرهتا كانت رائعة . اليتاحلفلة -1
 ترامها جمتهداتن .الّلتان إن الطّالبتني -2
 .شاركوا يف املعركة منتصرين  اّلذين َعاَد األبطال -3
 َرَسَن اللوحة ابرعات . الًّلئي الطّالبات  -4
 . يعمًلن يف املستشفى ماهرانالّلذان الطّبيبان -5
 -مناِسبة : ناسبة للجوبة الّتالية مستخدماا أداة استفهامأضُع أسئلة مُ -7
 ؟إىل أين َذَهَب أيب -1

 . إىل الّسوقَذَهَب أيب 
 ؟ماذا َشِرَب الطّفُل  -2

 .ليب احلَشِرَب الطّفُل 
 ؟هل حُتبُّ املدرسة-3

 ، أان ُأحبُّ املدرسة . نعم
 ؟كيف حالك   -4

 . أان خبرياحلمُد هلل 
 ؟ مىت تستيقُظ من النَّوم -5

 الّساعة الّساِدسة .أستيقُظ من الّنوم 
 
 -يوَجد ثالث أنواع من الّضمائر املنفصلة :-8
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 حنن ( –ضمائر املتكّلم : )أًن -1
 أننتَّ ( –أنتم  –أنتما  –أنِت  – ضمائر املخاَطب : )أنتَ  -2
 هنَّ ( –هم  –مها  –هي  –ضمائر الغائب : )هو -3

مائر امل واآلن بعد -نَفِصلة :أن تعرّفنا على الضَّ  

-: املخاَطب ضمائر  ِقطارنرسم هيا بنا  -1  

 

 

 

 

 

 

 

 2- أختاُر اإلجابة الصَّحيحة من بني األقواس
 1-هو يلعب ابلكرة .  )هو – هي- أنتَ  - أان (
 2-هي حُتُب الّرسم .   )مها – هي – حنُن - هو(

 3-مها يكتبان دروسهما . ) هو – مها- أنتما - هنَّ (
 4-أان  أقرأُ الِقصص . ) أنَت – أان – هو – أنتما (

 5-هو  طاِلب جُمتهد . ) هي – هنَّ – هو – أنتما (
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 الّسؤال الثّالث:املهارات اإلمالئية 
:إمالء  أوالا

 1-أختاُر اإلجابة الّصحيحة من بني القوسني:_

 ألّصباح ( –أصبح  – الّصباحِ -.                    )اصباحِ الّصباح سافر أيب يف .1
 (أمستشفى-أملستشفى -املستشفا -)املستشفى              .املستشفى ذهَب املريُض إىل .2
 (إشرتيتُ  -اشرتيتو  -شرتيتُ قلًما ودفرتًا.                                )اشرتيُة_ااشرتيُت  .3
 القرأة ( –أقراءة  – القراءة -غذاُء العقِل .                            )القرائةالقراءة  .4
 (قصنتً  -قصنت -قصًتا -مفيدًة.                                  )قصةً قصًة  قرأتُ  .5
 (فوزتو  – فوزتُ  -فزةُ  -يف املسابقة.                       )فزتُ فُزُت  أان .6
 (علي -عًلا  -عًل –الطّاولِة                               )على على  الكتابُ  .7
 (صضديقي -صديكي  -سديقي -)صديقي              يف املدرسة.         صديقي  بلتُ قا .8
 (العثلب -الصعلب  -مّكاٌر وشريٌر                             )السعلُب_الثعلبُ الثّعلب  .9

 (سافرا -َسَفَر  -سافرَ  -أيب يف الّصباِح.                         )صافرَ  سافَ رَ  .10
 (الطأرة -الطاءرة  -الّتائرةُ  -يف املطار.                      )الطّائرةُ الطّائرة  هبطت .11
 القاالم ( –القلمي  -الكلمِ  -احلرِب.                        )القلمِ لقلِم كتبُت اب .12
فدعَ الّضفدع  رأيتُ  .13  (الدفضع -الضوفدع  -يف املاِء.                         )الضُّفدَع _الدُّ
 (الّذئ ب  –ءب الزّ  -الّذئبُ  -حيواٌن شريٌر.                        )الزّئبُ الّذئُب  .14
 (الظذرافة  –الذرافة  -الظَّرافةُ  -طويلٌة ومجيلٌة.                      )الزَّرافةُ الّزرافُة  .15
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 أُّلوُن اإليقاع الّلفظّي لكلمة )صغري (-2
 أمري ( -عبري  –) وزير 

 -أغرُي احلرف الذي حتته خط إىل حرف آخر أِلُكّون كلمة ُمتلفة :-2
 : خروف روف     ح-1
 . : حقلل       فَح          -2
 .: خنلة  ل  ةحن          -3
 .: رأسس أف     -4
 . غابةة : دغا-5
 .      مرنَ     مر : ق    -6
 .: عايل ايل غ   -7
 .: هدى ن          دى -8
 أكُتُب كلمتني هبما مهزة َوصل :-3
 ابن_ 2           اسم-1
 أكُتُب كلمتني هبما مهزة َقطع :-4
 أشجار-2        أَساء -1

 -:اثنياا :الّتعبري اإلبداعي
 -ُأرِتُب الكلمات أُلكوُن مُجالا مفيدة :-1
 أذهُب . –إىل  –درسة امل –يف  –الّصباح -1

 أذهُب إىل املدرسة يف الّصباح .
 املدرسة . –يف  –مكتبة  –أقرأُ  –الُكُتب -2

 أقرأ الكُتب يف مكتبة املدرسة . 



13 
 

 من . –الّنظافة  –اإلميان -3
 الّنظافة من اإلميان .

 هي  –كرة القدم   –رايضيت  –املفضلة -4
 رايضيت املفضلة هي كرة القدم .

 الّشارقة . –يف  –إلمارات ا –أعيُش  -5
 أعيش يف اإلمارات يف الّشارقة .

 أكُتُب مُجل إرشاديّة إلعداد عصريي املفّضل :-2
 األشياء اليت أحتاجها

 ماء

 سكر

 برتقال

 عّصارة برتقال

3-أكتُب عن يومي الّدراسّي يف مدرسة اإلتقان األمريكية منذ أن أستيقُظ من النَّوم إىل أن 
 ينتهي اليوم الّدراسي يف مُجل مفيدة :-
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________  

________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 
 -ُأوّظُف الكلمات الّتالية يف مُجل مفيدة :-4
 
 : أستيقُظ من النَّوم الّساعة الّساِدسة صباًحا .أستيقُظ -1
 الطّبيُب يُعاجلُ املرضى .: الطّبيُب  -2
 ال تؤّجل عمل اليوم إىل الغّد : تؤّجل -3
 : الّسيارة سريعة الّسيارة -5
 هواييت الفضلة َلِعب كرة الّسلة :  كرة الّسلة-6

 أذهُب إىل املدرسة ُكلَّ صباح .  :املدرسة -7 
 : أان أُ حبُّ قراءة القصص .القصص -8
 - عنها جُبمٍل مفيدة :أرُسُم هواييت املفّضلة وُأعّبّبُ -5
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 اثلثاا الّّتمجة :-

 1-أُترِجُم إىل اللغة اإلجنليزية :-

أَكَلت َندى تفاحًة محراء .-1  

Nada ate a red apple 

طََلَب أخي نقوًدا من أيب .-2  

My brother asked for money from my father  

َوَقَع سامي على األرض .-3   

Sami fell to the ground  

العلُم طريق الّنجاح .-4  

Knowledge is a way of success  

حصلُت على تقدير ممتاز يف الّلغة العربية .-5  

I got an excellent rating in Arabic. 

 2-أُترِجُم إىل الّلغة العربية :-

1-What do you want from the library? 

 ماذا تريد من املكتبة؟

2-I have dinner in the evening. 
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 أتناوُل الَعشاء يف املساء .

3-My sister Huda is bigger than me. 

 أخيت هدى أكرب مين .

4-Ali lives in Dubai. 

 يعيش علي يف ديب .

5-Near my house is a big pharmacy. 

 بييت قريب من الّصيدلية .


