
 
 املادة :اللغة العربّية                                                     

 2019-2018مراجعة امتحان هناية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 
 _____             _الّتاريخ: _____ __:___الّشعبة(الّتاسعاالسم: _____________ الّصف )   

 املقروءفهم الّسؤال األّول: 
  من َدرس ) الصديقان( -)أ( 

ّ أجيبم عّما يليها ِمْن أسئلٍة: النصّ  ُثم  أقرأ م

ا يَتعاَوانِن َمعاً يف اْلِعنايِة ِِبديقِة اْلبي ِت، َو أمنٌي و كرمٌي جاران َو صديقاِن يعيشاِن يف َجزيرِة لَْنكاوي يف ماليزاي، َو ُهم
با بِِه َو َسَأالهم  ما بِنَ ْفِسِه، فَ َرحَّ ها إِلَْيِه. جاءَ  جارٌ  جديٌد، َو َعرَّفَ هم ا َعدداً ِمَن اأَلِدواِت ِمَن اآلَخِر ِِثَّ يمعيدم ُهم َيْستعري َأَحدم

ا. ساعدَة َفَشَكَرُهم  ِإْن كاَن يمريدم اْلمم

يف جزيرة لنكاوي          أين كاَن يعيش أمني وكرمي؟-1  

يف ماليزاي         يف أي بلد توجد جزيرة لنكاوي؟-2  

ِبديقة البيتكان كرمي وأمني يتعاوانن معاً يف العناية ملاذا كان أمني وكرمي يتعاوانن مع بعضهما؟-3  

يستلف ما معىن كلمة يستعري اليت ذمِكرت يف الّسطر الثاين؟-4  

اِبقة ما يلي: -5 أْستخرج من الِفقرِة السَّ  

__________جديد__________  ضد كلمة قدمي:______ُهاضمري منفصل للمثىن:___  

____________جاءَ __________ فعل ماضي منصوب:_يعيدهامرادف كلمة يرِجعمها:___  

 

_________أدوات_____________ مجع كلمة أداة:__من األدواتِ جار وجمرور:_____  



_____________يعيشان__________ فعل مضارع:____ِثحرف عطف:_______  

زر:___اْلمساعدةكلمة هبا الم قمرية:_____ _____________جزيرة_________ مفرد كلمة جم  

 اعربم الكلمات اليت حتتها خط:

                                                    __________ماضي منصوب ابلفتحةفعل جاَء:_
_______________فاعل مرفوع ابلضمجاٌر:_  

 -:أمام العبارات اخلطأ)×( عالمة  الصحيحةأو العبارات أمام( √)ضع عالمة 

كرمي وأمني اخوان.(          ×)   -1  

ماليزاي. جزيرة لنكاوي يف(           √)  -2  

يتعاون أمني وكرمي يف الذهاب إىل السوق.(          ×)   -3  

كان أمني يستعري من كرمي سيارته.(           ×)  -4  

يافِة( -)ب( من درس)َكَرمم الضِّ  

ّ أجيبم عّما يليها ِمْن أسئلٍة: النصّ  ُثم  أقرأ م

َمطاعِم ب مرْج ِخليفَة يف دميّب. دمِهَش شانم ِِلَماِل اْلَمدينِة يف الليِل، َدعا سعيٌد َصديَقِه شاَن لِتناِوِل َطعاِم اْلعشاِء يف َأَحِد 
سِن اْسِتْقبالِهِ  ة يف اإِلماراِت، َو َشَكَر َسعيداً على حم انً و أَماِكَن ِعدَّ وََكَرِم ِضيافِتِه، َو  ِوما فيها ِمْن أَْبراٍج عاليٍة، ِثمَّ زاَر ممدم

ني.َدَعاهم ِلزايرتٍِه يف َمدينِة بِ  كِّني يف الصِّ  

شان   من هو صديق سعيد الذى أتى لزايرته؟-1  

إىل أين دعا سعيد صديقهم؟-2  

 دعا سعيد صديقه شان لتناول العشاء يف احد مطاعم برج خليفة يف ديب



دمِهَش ِلمال املدينة يف الليلدمِهَش شان عندما ذهب إىل السوق؟     ملاذا-3  

ِبكني       يف الِفقرة؟ماهي عاصمة الصني اليت ذمِكرت -4  

اِبقة ما يلي: -5 أْستخرج من الِفقرِة السَّ  

___________دمِهشَ ___________    مرادف كلمة تعّجب:____دعافعل ماضي:____  

_________الليل_________  كلمة تبدأ هبمزة وصل:____عاليةضّد كلمة منخِفضة:___  

 6- أِصلم بني الكلمة املفردة ومجعها: 

 املفرد                                اجلمع

 بمرج                                    ممدن

 إمارة                                   أصدقاء

 مدينة                                  مطاعم

 مطّعم                                 أْبراج

إمارات     صديق                             

،أجب َعما يليها من أسئلة:-  )ج(- أقرأم  الفقرة ُثم

 املصانع هناك . يف فصلِ  هندًسا يف أحدِ والد رابب مم  ا وجدها يعملم هتالدوو والدها  معَ  أسرة رابب يف بريوتِ  تسكنم 
ايم األ واحلذاء الطويل.يف أحدِ ثل :املعطف والقفاز املالبس الثقيلة مِ  الناسم  ، فيلبسم  الثلج على املدينةِ  الربيع يتساقطم 

صديقاهتا . نسيت رابب نصيحة والدهتا،مل تلبس املالبس  معَ  فأسرعت رابب لتلعبم ‘ البيتِ  الثلج يف حديقةِ  تساقطم 
لج ،ِث عادت إىل البيت الثّ  ويل . قضت رابب وقًتا طوياًل ،جتري فوقَ قيلة : املعطف والقبعة ،والقفاز واحلذاء الطّ الثّ 

 ف من الربد.،وهي ترجت



يف حلقها  شعرت رابب أبملٍ  ،وجففت جسمها ابملنشفة ، ِث محلتها إىل سريرها . يف الليلِ  ادخلت األم راباًب يف احلمامِ 
 .إىل املدرسةِ  األن. هي لن تذهبَ  وصدرها . كانت تسعل بصوت عاٍل . رابب مريضةٌ 

 ______________________للتدفئة_______ ؟تاءِ قيلة يف الشّ اس املالبس الثّ النّ  ملاذا تلبسم  -1

 مباذا نصحت األم رابب ؟ -2

 ______________________________أبن تلبس مالبس ثقيلة______  

 ال،نسيت رابب نصيحة أمها  ؟هل أطاعت رابب أمها؟ ملاذا -3

 _____________من_____________ ،___يف___استخرج ِمن الفقرة :    حريف جر  -4

ضارعَفعل     ___________شعرت :فعل ماضٍ  ____________               _تسكنم _ :مم

 ___________________املالبس:___َكلمة "مجع" __________مهندساً :___كلمة"ممفرد" 

 ______________________احلمامِ ___ :"اسم جمرور"____________  هي___ :"ضمري"

 ____________________ثقيلة:___َعكس "خفيفة" __________ طويلَعكس "قصري":__

لة امسية   ________________________________رابب مريضةم اآلن:___مجم

_________________________________يتساقط الثلج على املدينة__ :مجلة فعلية  

)نّص خارجي(-()د  

ّ أجيبم عّما يليها ِمْن أسئلٍة: النصّ  ُثم  أقرأ م

مارات املتحدِة األبم املؤسسم لدولة اإلالشيخم زايد بن سلطاِن آل هنيان، حاكمم أبوظيب و أول رئيس لإلماراِت العربيِة 
. أبوظيب هي عاصمةم اإلماراِت العربيِة املتحدِة، وهي اثين أكرَب إمارة بعَد ديب. الدينم الرمسي لدولِة اإلمارات هو الدينم 



 هي العربية ،لكن نظراً الرتفاِع عدد الرعااي األجانب تمعترب اللغةم اإلنكليزيةم هي اللغةم املشرتكةم اإلسالمي واللغةم الرمسيةم 
 يف البالِد .

ابلرجوِع إىل الفقرِة السابقِة أجبم عْن اآليت:-  

الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان  من هو مؤسس دولة اإلمارات العربية املتحدة؟-1  

ديب -أبوظيب    اإلمارات؟وما هي أكرب إمارة فيها؟ماهي عاصمة دولة -2  

الدين الرمسي هو الدين اإلسالمي واللغة الرمسية هي اللغة أموِضح ماهو الدين الرمسي واللغة الرمسية لدولة اإلمارات؟-3
 العربية

اي األجانبالرتفاع عدد الرعاِلماذا أصبحت اللغةم األنكليزيةم هي اللغةم املشرتكةم لدولِة اإلماراِت ؟- 4 

دولة اإلمارات العربية املتحدة أضعم عمنواانً للنص السابق:- 5 

 -أستخرجم مْن الفقرِة السابقِة:

_________________________ديب___اسم:______________،تعترب__ فعل:  

                              _________________تعترب اللغة العربية اللغة الرمسية يف البالد_مجلٌة فعليٌة:
_______________أبوظيب هي عاصمة اإلمارات العربية املتحدة_مجلٌة امسيٌة:  

___________هو__ضمري منفصل:  ________________   البالدِ __اسم جمرور:  

 ___________اإلمارات__كلمة"مجع"     _____________ عاصمة__ :كلمة "مفرد"

_____________أولُهزة قطع:__  

_______املتحدة________،_العربية_______،_اللغةكلمات تنتهي بتاء مربوطة:_  

_____________اإلمارات_كلمة تنتهي بتاء مفتوحة:  



 :ماهي ألوان علم اإلمارات 
 ____________األخضر،________األسود،_______األبيض،_____األمحر_

 
 ____________الشتاء___________،_الصيف_تتمتع اإلمارات بفصلني من فصول الّسنة ُها 

 أوالً 
 أحّدد م الفعل ونوعهم و الفاعل يف  كلّ  من اجلمل الّتالية  

 الولدم الفاعل: ،مضارعنوعه: ، يشربم الولدم احلليَب . الفعل: شربم يَ  -1
 الطالبم الفاعل:، ماضي، نوعه: كتبَ .الفعل:َكَتَب الطّاِلبم الّدرس -2
 التلميذم ، الفاعل:ماضي، نوعه: رسمَ الفعل :رسَم الّتلميذم لوحًة .  -3
 سعيدم الفاعل: ،مضارع، نوعه:يعملم :الفعل . يعمل سعيد مديراً  -4
 البنتم الفاعل: ،مضارع، نوعه:تنامم الفعل :. تنامم البنتم ممبكرًا -5

 اثنيا  
 أمصنِّف أنواع اجلموع حسب اجلدول :

 طالبات  –تلميذات  –فائزون  –مسلمون  –جمتهدون  –ممعلِّمات 

 مجع مؤنث سامل مجع مذكر سامل

 ممعلِّمات جمتهدون

 تلميذات مسلمون



 طالبات  فائزون

 اثلثا :

 أمميزم احلال املنصوب يف اِلمل:

 _______صافياً شربتم املاَء صافياً.   احلال هو_ -1
 _______فرحنيفرحني. احلال هو_ عاَد التالميذم  -2
 _______نظيفاً كان الصفم نظيفاً. احلال هو_ -3

 رابعا :

د املبتدأ واخلرب يف اِلمل االمسية اآلتية:  أمحدِّ

 دولة اإلمارات عظيمٌة.

 احلديقة أشجارها كثرية.

 النجومم الِمعٌة.

 اخلرب املبتدأ

 عظيمةٌ  دولة اإلمارات

 أشجارها كثرية احلديقة

 المعة النجوم

 

 

 نوع كال  منهما: تخرجم منها العدد واملعدود وأبيم أقرأم الفقرة ُثّ أسْ 



علمان اثنان ومعلمتان اثنتان،يف  قبل أايم زران معرض الكتاب، كّنا تسع تلميذاٍت وتسعة تالميذ، رافقنا يف الزايرة مم
كتٍب ورجعنا بداية الزايرة اشرتيتم كتاابً واحداً وقصًة واحدًة، قضينا ست ساعاًت يف هناية الزايرة اشرتيتم سبعة  

 فرحني.
 

 نوعه املعدود نوعه العدد

 مؤنث تلميذات مذكر تسع
 مذكر تالميذ مؤنث تسعة

 مذكر معلمان مذكر اثنان
 مؤنث معلمتان مؤنث اثنتان

 مذكر كتاابً  مذكر واحداً 
 مؤنث قصةً  مؤنث واحدةً 

 مؤنث ساعات مذكر ست
 مذكر كتب مؤنث سبعة

 
 أربْط بي اجلملتي مستخدم ا األمساء املوصولة كما يف الّنموذج: 

 نسافرم هبا. اليتاشرتيتم أَمس الّتذاكَر/ الّتذاكر نسافرم هبا .                    اشرتيتم أمس الّتذاكَر -1
 إىل الصنيهذه هي الطائرة اليت تذهب          .          صني الإىل تذهب طائرة/ال طائرةال يه ههذ-2
 هؤالء هم املسافرون الذين حيملون احلقائب.             ملون احلقائبافرون /املسافرون حيهؤالء هم املس-3
 عاد الطالبان اللذان جنحا يف االمتحان                      .طالبان جنحا يف االمتحانال/طالبانعاد ال-4
 ضاعت التذكراتن اللتان اشرتيتهما   .                     ضاعت الّتذكراتن/الّتذكراتن اشرتيتهما-5

 أكملم اجلمل الّتالية بوضع أداة االستفهام املناسبة :
(هل – أين – ملاذا –كم  –مىت  – من – كيف)  

تسافر إىل أسرتاليا؟(      مىت)  -1  
(ساعًة قضيتها يف الدراسة؟   كم)    -2  



العربية؟(وضعت كتاب اللغة   اين  )   -3  
(تذهب إىل أصدقائك؟ ملاذا    ) -4  
(هذا صديقك أم أخيك؟ هل   )  -5  
(سيسافر معك يف العطلة؟   من   )-6  
(قضيت يومك؟  كيف)  -7  

 
 اْستبدلم اسم اإلشارة ابسم إشارة صحيح:

 هذا العبان ابرعان.  ___هذان______________
 هذه طالبات متفوقات.____هؤالء_____________
 هااتن تالميذ مدرسة االتقان األمريكية._هؤالء________

 هؤالء حديقة مجيلة._____هذه_____________
 

 أختارم االجابة الصحيحة مما بي القوسي:
ال أمِحبم الكذب.                                  (اسلوب نفي –اسلوب استفهام  -)اسلوب نداء-1  
ذاِكر دروسك جيداً.                                 (اسلوب امر –اسلوب تعجب  -)اسلوب هني-2  

 3 اسلوب نداء( -اسلوب استفهام –)اسلوب تعجب - مىت تعود من املدرسة؟                    
ب -اسلوب امر –)اسلوب نفي -4 ماأمجل الّسماء!                                       (اسلوب تعجُّ  
اي طاليب اجتهدوا يف دراستكم.                       اسلوب هني( – اسلوب نداء -)اسلوب امر-5  

 
 :الَفراغ )اسم اإلشارة ( املناسب ملم أ

 )هااتن ، هاتي ، هذان ، هذين ، هؤالء (

 _______ الّصديَقني .هذيناشَتقتم إىل _ -1

 .ّرايض______ ضميوٌف جاءوا ِمن الهؤالء__ -2

 .بناء الربجيف  نيَعَمال هندسان______ املهذان__ -3



 _______ الّسياَرتني .هاتنيرَِكبنا _ -4

 . دروسهما_______ الَفتااتن َتدرمسان هااتن_-5

 أحول العبارات اآلتية إىل صيغة املثىن:-

  كتب الطالبان درسهماالطالب درسهم .        كتب-1

  غادر الطبيبان املستشفى . غادر الطبيب املستشفى -2

  وصل املسافران إىل بالدُها.     املسافر إىل بالدهوصل -3

  .    بقي شخصان يف احلافلةبَقَي شخصم يف احلافلة-4

                         . دافع اِلنداين عن بالدُها.     دافع اِلندي عن بالده-5

 أضعم ظرف الزمان وظرف املكان يف املكان املناسب:-

 خلف / صباحا  / أمام / أعلى/ شتاء  / ليال  / حتت /بي / قرب 

الكرة. ____خلفركض الطفل _      

السماء . ___أعلىشاهدتم الطائرة حتلِّق _  

.________ليالً سافر الرجل _   

     ______ الشجرةحتترأيتم القطّة __   

احلديقة واملسجد. _______بنياملنزل__    

.               __________شتاءً ينزل املطر____  

النهر._______قربذهبنا إىل نزهة___  



_________.صباحاً أذهب إىل املدرسة __  

_______املنزل.أمامتقف السيارة __  

:          األسبوعِ  أايمَ  رّتبم أم اآليت ُثم  اجلدولَ  أكملم   

   
  

  
 الّثالاثء األحد اجلمعة اخلميس األثني األربعاء الّسبت

 ......................السبت....مىت تلعبم كرة القدم ؟ -1

 ........................األربعاء..مىَت تغسلم املالبس ؟ -2

 .................الثالاثء..احليوان؟  َمىَت تذهبم إىل حديقةِ -3

 ..................االثنني........َمىت تشاهدم الّتلفزيون؟ -4

 ..................األحد....َمىت تذهبم إىل املدرسة؟ -5

 ...................اخلميس.....مىت تذاكر دروسك ؟  -6

 ....................اِلمعة...مىت تذهبم إىل احلديقة؟ -7

 الّسؤال الثّالث:املهارات اإلمالئيةَ  
:إمالء  أوال 

 الفراَغ ابلكلمِة الصحيحِة إمالئيا  ممَّا بَي الَقْوَسِي :   ملم أ

دَرسِة .                                                                       َوَصَل أخاي (                 –اخى  – أخي)  -1
َ

              إىل امل

http://www.bing.com/images/search?q=boy+playing+football+for+colouring&view=detailv2&&id=6142F98E0B802E78AE4AABC6DD129887FDC1E807&selectedIndex=2&ccid=vtReWUWL&simid=608041694948886275&thid=OIP.Mbed45e59458bfccee4d1741af4415d11H0
http://www.bing.com/images/search?q=girl+washing+clothes+for+colouring&view=detailv2&&id=114FD09F15E52B123040D04B4872836EACC60532&selectedIndex=1&ccid=6+5AowQN&simid=608037713517807592&thid=OIP.Mebee40a3040dca7c1b6373a83aa7748eo0
http://www.bing.com/images/search?q=watching+TV+for+colouring&view=detailv2&&id=278B0F7E9BB1B85EBC898AAE2F985159A9C7D32A&selectedIndex=3&ccid=P980EPjn&simid=608040127293688916&thid=OIP.M3fdf3410f8e73ad2d7b44a3d8a87225do0
http://www.bing.com/images/search?q=boy+reading+book+for+colouring&view=detailv2&&id=758BD963780B2EF3B7CA5CB473A39C1F9F6026AD&selectedIndex=5&ccid=3eY9yS2m&simid=608052574096330188&thid=OIP.Mdde63dc92da6107c5134d74bf7e33506o0
http://www.bing.com/images/search?q=boy+in+the+garden+for+colouring&view=detailv2&&id=2C1E7E46DE4253E039C69ACCE55C5D6B5866CBDC&selectedIndex=65&ccid=2dt/ytIJ&simid=608018712587734289&thid=OIP.Md9db7fcad209b1603d4a912f439bdad7H0
http://www.bing.com/images/search?q=boy+in+school+for+colouring&view=detailv2&&id=F97247561F0DA3CB59A38C8A92107E3B06AA66D1&selectedIndex=32&ccid=ubVplml+&simid=607997632875859167&thid=OIP.Mb9b56996697edce6b5911b26c51ae71bo0
http://www.bing.com/images/search?q=boy+in+zoo+for+colouring&view=detailv2&&id=52C00E4C13DA585D005AFC0EC29CD15E50320CE2&selectedIndex=79&ccid=X9jk11+o&simid=607988965640241516&thid=OIP.M5fd8e4d75fa8411ee9589ab4298cc018o0


 .           ِمن دميب                                                                                      اشرتيتم بضائيع(             -بضاإع  -بضائع)  -2

 .              محراألَ                                                                                                 أمِحبُّ  (             اللون -األلوان  –)الون    -3

                                                                                   .شاهدتم الطَفَل  الصاغري(          -السغري – الصغري) – 4

    .صافيةٌ                                                                  (                                                              السماء-السما –)امساء   -5

                                                                                              َكاَنَت اِلَزيرةم خايل(                -خلية  -خالية) – 6
 اثني ا :الّتعبري اإلبداعي

 

                           
 
ن قصَّة لها معنى رت ِّبأ   -)أ( ِّ  : الجمل التالية لتكو 

 
 .  احلافلة وسارت بنا إىل املدينة ركبنا  (  3 )
 . رجعنا إىل منزلنا سعداء وأخرياً   (  5 )
 . نردِّد األانشيد واألغاين وكنا  (  4 )



 . مشرق من أايم الرَّبيع يف يومً   ( 1  )
رت  (  2 )  . املدرسة يف رحلة مجيلة إىل مدينة ديب فكَّ

 
مستخدما  بعض من عالمات الرتقيم:بعد أن قمنا برتتيب اجلممل اآلن اكتمبم اجلممل مرتبة يف فقرة مرتابطة املعىن   

يف رحلة مجيلة إىل مدينة ديب، ركبنا احلافلة وسارت بنا إىل املدينة، ، فّكرت املدرسة الرَّبيعمشرق من أايم     يف يومٍ  
 وكنا نردِّد بعض األانشيد واألغاين، وأخرياً رجعنا إىل منزلنا سعداء.

 
 

 

  )هدية مناسبة(

 ترك معلم الفصل مدرستكم إىل مدرسة أخرى، فقدم له تالميذ الفصل هدية مجيلة.

 مستعين ا ابألسئلة التالية: كلمة40 يف ذلك املوضوع كتبم أ        

 التالميذ النقود لشراء اهلدية؟ ملاذا؟كيف مجع   -1

 من أين اشرتوا اهلدية؟ -2

 هل ذهب مجيع التالميذ لشراء اهلدية؟ ملاذا -3

 ماهلدية اليت اشرتاها التالميذ؟-4

 هل كانت اهلدية مناسبة؟ملاذا؟ -5

 من قدم اهلدية للمعلم؟ وماذا قال له؟ -6

 ماذا قال املعلم عندما تسلم اهلدية؟-7 
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