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               2017-2018 
 لثلثّاالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي اامراجعة  ورقة–اللغة العربّية 

 ____  الّتاريخ :_____ (  11الّصف )   االسم :________________
 
  ةالقراء  مهارة  :الا أوّ 

 أقرأُ مثّ أجيُب:

 والغ ِنّ اإلْسكاُف  -أ

إصالِح اأَلْحِذيِة يف دُّكان صغرٍي ِِبواِر َقْصِر َأَحِد اأَلْغنياْء. وكاَن يَ ْوَمُه يُ َغّّن يف إْسكاٌف يَعمُل يف كان 
 َسعادٍة. كاَن الَغِّنُّ صاِحُب الَقْصِر َيْسَمُعُه ُكلَّ يَ ْوٍم ويَ تَ َعجَُّب.

أَْغَلَق اإلْسكاُف دُّكانَُه، وَذَهَب َمَع اخلاِدِم َأْن ََيِْتَ ِلْمَقابَِلِته.  َوذاَت َيوٍم أْرَسَل إلْيِه خاِدَمُه،وطََلَب ِمْنهُ 
.  ِلُمقابَ َلِة الَغّنِّ
 َعَملَك؟" أَراَك َسعيداً ، تَ ْقضي َيوَمَك يف الِغناء. َكْم تْكِسُب ِمنْ َسألُه الَغّنِّ "

، وال َأجُد ِسوى َسعيدٌ  قال اإلْسكاف:"ََيْتيّن رِْزقي يَ ْومًا بِيَ ْوٍم.وطاَلما َأنَّ ما َمعي َيْكفي قوَت يَ ْومي فأان
ُ ِبِه َعْن َسعادِت". الِغناءِ   أَُعّبِّ

؟ َسأُْعطيَك أَْلَف ديناٍر ُتساعُدَك على َمطالِب تَ َعجََّب الَغِّنُّ من َكالِم اإلسكاف، وقاَل لَُه:"ما رَأُْيكَ 
 احلَياِة".
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 الَّْحَظِة عاَش اإلْسكاُف قَِلقً املاُل ُهناَك. َمْنُذ تِْلَك الَفرَِح اإلْسكاُف ِِبلدَّاننرِي، َوَشَكَر الَغِّنَّ وََحََلها وَدَفَن 
َقَظ َمْذعو  ن َّْوَم. وُكلَّما َسََِع َصْوتً ال يَ ْعرُف ال ُمْضطرِبً  ِمْن أن َيكوَن  ا إىل َمكاِن الدَّاننرِي َخْوفً وَذَهبَ رًا، اْستَ ي ْ

 اَوْقِتِه َقِلقً  كاِف،وصاَر ال يَ ْعِرُف الّنوَم. وَظلَّ َطوالَ َأَحُد اللُّصوِص َقد جاء لَيْسرَقها. وانْ َقَطَع ِغناُء اإلس
 َعلى ما َلَدْيِه ِمْن ماٍل. اخائِفً 

 :ةاآلتي اجلملِ  أمام )صح( أو)خطأ( أ ضُع عالمة   (أ

(    خطأ)    .يعمُل إسكاُف يف إصالح األاثث املهرتئ يف دُّكاٍن صغري ِبواِر قصِر أحد األْغِنياء _1 

(    صح )     .طوال الوقت قاً اإلسكاِف مذ أْن أخذ املال ِمن الرجل الَغِّنُّ وَظلَّ قلِ _ انقطَع غناُء  2 

(   صح)           َكْم تْكِسُب ِمْن َعَمِلَك؟                 :استدعى الَغِّنُّ إسكاف لكي يسأله  _3 

(    خطأ)                           .طوال الوقت ا إسكاف ألَف ديناٍر جعله سعيدً إعطاء الغّنُّ   _4 

  والف الحُ  الق ز مُ  -ب

ْوِضِع الَّذي  َمْدفوانً  ا الَفاّلُح أنَّ ُهناَك َكن ْزً على األْرِض. َظنَّ  اجاِلسً اٌح إىل َحْقِلِه، فَوَجَد َقزمً َذَهَب َفالّ 
َ
يف امل

 ََيِْلُس فيه الَقَزم.

ياٌت ِمَن الذََّهِب والِفضَِّة َمْدفونَة يف  قاَل َلُه الَقَزم اللَّئيُم:" ما َتقولُهُ  . ُتوَجُد َكمِّ َصحيٌح، أيُها الَفاّلُح الذَّكيُّ
ا ِمْلكي ، َفِهَي َمْوجودٌة يف َحْقلي". َحْقِلَك َلَْ َتر ِمثْ َلها ِمْن قَبُل".  قاَل الفاّلُح:  "ََجيل! إَّنَّ

ّذي فَ ْوَق األرض َسَيكوُن يل". كاَن الَقَزم َقد شاَهَد َحصاَد النِّْصُف ال قاَل الَفاّلُح يف احلاِل:" أان ُمواِفٌق..
َرِة ُمْنُذ قَليِل، فوافَق َعلى اْقرتاِح الَفاّلِح. َلِكنَّ الَفالَح املاِكَر َزرََع احلَْقَل َبطاِطَس طواَل  العاَمْْي، الَقْمِح والذُّ

َق األرض أوراٌق خضراُء ال قيَمَة ََلا، أّما ِثاُر الَبطاِطس الَبطاِطَس َفو  وكما تَ ْعِرُف فإنَّ ما َيْظَهُر ِمَن َشِجرِ 
بِة ََتَْت األْرِض.  فتكوُن عادًة َمْدفونَة ِبلكامِل يف الرتُّ
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 ما يلي: صّ أستخرُج من النّ   (ب

 1_مرادفَ  املكان املوضع                    َجعَ   كمية  كميات

 2_ضمريً ا متّ صالً  :حقلك                 فعالً  ماضي  ا: ذهب 

 3_ضدَ   رفَض وافق                    اَسً ا موصو الً : الذي

 4_حرفَ  جرّ : ِمن                   اَسً ا جمرورً ا: الذهب

 5_كلمة تدل   على أنّ   كلّ  ما حولك لك ملكي    

 ما رأُيك  يف تصرِف الفاّلِح؟ ج(

 .تصرف غري صحيح ويدل على سوء النية يف داخله.

 القزُم من األرِض يف العام ْْيِ؟ أخذ  ماذا  د(

 .َل َيخذ شيئا

ين ِبِه الق ز م،  ه( ُز الَّذي أ ْخَب  ن ْ   ؟العبارة م ْن قائل هذهِ  ."وق ْد أ ْصب ح  ِمْن ح قي كاِمالا "ه ذا ُهو  الك 

 ومىت قاهلا؟

 قاَلا الفالح عندما أِثر البطاطس يف احلقل

 

 

 

 لضّد املناسب للكلمات اّليت حتتها خط: كمُل الفراغ  ابأُ  (و
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 ر ف  _ حار _ سهل _ أسود _ ظالمفقري _ اعت   

 1_أنكر   الرجلُ  السّ رقة أمامَ  القاضي وبعد ُأسبوٍع اعرتف

 2_ هذا الرجُل غني  وجاره فقري.   

 3_كاَن اجلُو ابردا ا أمس ولكنَّ اليوم حارا.

 4_جاء امتحاُن الرايضياِت صعباا  أّما امتحانَ  التاريخِ   كان سهالً . 

ء قرشكَ  األبيض ليومك األسود .  5_ َخّبِّ

 6_ العلُم نور   واجلهُل ظالم.

 األرن ُب و األس د -ج

يف غابٍَة َكبريٍة، َكثريَِة األشجار َواملياِه َوالنَّبات. َوََل تكُن تِلَك احلََيواانُت  كاَنت َحَيواانٌت َكثريٌة، تَعيشُ 
َضخًما يَعيُش َمَعها يف الغابَِة، َوَيهُجُم َعَليها يف ُكلِّ  اَنت يف َخوٍف دائٍم، ألنَّ أَسدً َتشُعُر ِبألمِن، َفقد كا

 َوقٍت َوَيُكُل ِمنها ما يُريُد.

شِكَلَة، ُُثَّ أرسلت َوفدً  اجَتمعِت احلَيواانُت، َوانَقَشت تِلكَ يف أحَد األاّيم 
ُ
وِعندما  ِمنها، لُِيقاِبَل األَسَد. اامل

لِتَ تَ َغدَّى به.  ُنحضُر َلَك ُكلَّ َيوم َحَيواانً اجَتمَع الَوفُد ِبألَسد، َتَكلََّم أَحُد احلََيواانت، فقال: أيُها األَسُد، سَ 
رسلوا يل ، َولِكن إذا ََل تُ . أعَجَب الَكالُم األسَد، َفقاَل: هذا رأٌي َجيلٌ رَي وراَءانيدَك أن تتعَب، َوتَ ال نُر 

 ، فسأهُجُم َعَليُكم.َحَيواانً ُكلَّ َيومٍ 

 :ابِة املناسبةمألُ الفراغ  ابإلجأ (أ

 1_  كاَنت احلََيواانُت َتعيُش يف غابٍَة َكبريَةٍ   َكثريَِة األشجاِر َواملياه ولكن ال تشعر ب      األمن.

  كانت احليواانُت ال تشُعَر ِبألمِن ويف خوٍف دائٍم ألنّ  أسًد ضخماً يعيُش معهم يف الغابة ويهجم 
 2_عليهم.
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 3_ ِاسرتاحِت احلََيواانُت فَ رَتًة ِمَن الَوقت وَشَعرت ِبألمِن ألنّ  األسد ال يهجم عليهم

 4_ يف َيوٍم ِمَن األايِم اختاَرِت احلَيواانتُ  أرنباً ذكيةً  وقَبَل أنْ  تذهَب األرنُب إىل األسِد، قالت

 للحيواانِت أان غري خائفة ِمَن األسِد سأذهُب إليه اآلن، ولكن لديَّ فكرة ُُتَلُِّصنا ِمنَ  األسد إىل األبد.

 5_َوَقفت األرنُب أماَم بئر مليئٍة ب      املاء.

 6_نظَر األسُد يف البئر فرَأى صورته و صورة األرنب.

 من القائمة اآلتية: ة  املناسبة  يف الفراِغ املناسب: أضُع الكلمب

 1_كيف حنافَظ على صحتنا؟

  2-   .مريضألين  إىل املدرسِة اليومَ  الذهابَ  ال أستطيعُ 

 3_ هل لدى والِدَك سيَّارة؟

 4_ قرأُت قصًة ممتعةً 

 5_ شاهدُث فيلما ممتعً ا.

 6_جلسُت أان و أخي نتسامُر لياًل. 

 

 

 

 

 :يف اجلدول الّتالّ  أ صُل بْي العبارتْي املناسبتْي( ج

 لدى
 
 ممتعةا 
 
 فيلماا
 
 أخي
 

 مريض
 

 صحتنا
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 العبارة األوىل انيةالعبارة الثّ 
 هُ حدَ َخرََج َأَحَد الوالة وَ  اُُثَّ انطلَق بعيدً   6  

 أُعِجَب الوايل ِبلَفىت وََكرِمهِ  كاَنت بِه ثالثُة أرغفة 4 
 اِقرَتب الوايل ِمَن الَفىت َوَسألُه: َفَجَلَس ََتَْت َشَجَرة ،ِبلتَّعبِ َشَعَر  5 

 فَ َتَح الَفىت كيَس الطعامِ  فاشرَتى لُه البستان ِمن صاِحِبهِ  2 
 اتوَّل الوايل كثريً  يف ثِيابِِه لِيَ تَ َفقََّد أحواَل الرَِّعيَّة اُمتَ َنكِّرً  1 

 املاءَ َشِرَب الكلُب  هل َتعرُِفّن؟ 3 
:الةالدّ  كتُب الكلمة  أ قرأُ مثَّ أ د(  

 1_ما نُغِلُق ِبه اإلانء     غطاء.

 2_كلمة مبعىن سعيد   مسرور.

 3_ أن يغضَب اإلنساُن أو احليوان  غضبان.

 4_َذَهَب ُكلُّ مالِه      أفلسَ .

 5_َل يَ ُقِل احلقيقَة      أنكر.

 حوالنّ مهارة ا: اثنيّ 

 :يف اجلمل التّالّيةِ  ةالفعليّ  واجلملةِ  ةِ االمسيّ  ُز بْي اجلملةِ أُمي ّ  (أ

 1_ َذهَب حممدُ  إىل املدرسِة برفقِة والده     َجلة فعلية.

 2_التالميُذ انجحون َجيعهم َجلة اَسية. 

 3_ََجَعَ  رجٌل حطبً ا  كثريً ا  َجلة فعلية.

َدرُِّس الصَّفَّ َوُهَو ََيمُل ُصندوقً ا ََجيالً  َجلة فعلية.
ُ
 4_َدَخَل امل
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 5_ِبُب البيِت لونُ ه َجيل  َجلة اَسية.

 6_نتناوُل الغداَء ُكلَّ يوٍم مع جدي َجلة فعلية.

 ة يف اجلمل اآلتية:مسيّ الة مجة إىل ة وِمن اجلملة الفعليّ فعليّ لة مجة إىل ُأحّوُل من اجلملة االمسيّ  ب(

 1_قرأ حممُد قصّ ًة ممتعًة       حممُد قرأ قصًة ممتعةً .  

 2_ركضَ  ساَلُ  وراء القطّ ِة    ساَلُ ركَض وراء القطةِ .

 3_أوراُق الشّ جِر تسقُط يف اخلريِف  تسقُط أوراُق الشجِر يف اخلريف.

 4_ يقوُد املتسابُق الدّ راجة  املتسابُق يقوُد الدراجة.

 5_التّ لميذُ  شارك يف مسابقِة اإللقاِء   شارَك التلميُذ يف مسابقِة اإللقاءِ .

 6_ املعلّ ُم يشرُح الدّ رَس       يشرُح املعلُم الدرسَ .

 ( طالب  _ العّدو _ أمام _ جنح  _ إىل _ العلم)            أمألُ الفراغ  ابلكلمات املناسبة: ج(

 1_جلسُت أمام الّ تلفاز.    

 2_ُهزَِم العدو يف املعركة            

 3_ حممُد طالبٌ  جمتهد.

 4_ الطّالُب  جنح يف االمتحاِن.

 5_رجعُت إىل البيت متأخرً ا.

 ة.اجلائر نيَل  يستحقُّ  العلمطالُب  -6 

 ندوق يف األماكِن املناسبِة:يت حيتويها الصّ الّ  تُب الكلماتِ د( أك
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 ، أنف، يف ، عن ، ك ، الطاولة ،  العصفور،  أخذَ ، إىل  ،الكرة  ،يرسُم ،  أكلَ  ، سأل ، كتاب
 أن، الالم  رأ ، يق،  اويةالرّ ،  ب ، احلديقة،  ِمن 

 

 األمساء األفعال احلروف
 ك

 الالم
 ب
 إىل
 أن
 عن
 يف
 ِمن

 سأل
 أكل
 يرسم
 يقرأ
 أخذ

 العصفور
 الكرة

 احلديقة
 الّرواية
 الطاولة
 أنف

 كتاب

 واملضارع واألمر وأضُعها يف اجلدول: يمن املاض ُز األفعال  أُمي ّ  (و

زرُع  _ انتهى _ اكتْب _ َعِمَل  _ي _يكون _ َحَفَظ _ َلِعَب _ يشرتي _  امسْك _ افعْل 
 َيكُل _ يتكلُم _ذهَب _ َرَمى _  ثْق _ رفَع _ قفْ ب_اجَتنِ 

 الفعل املضارع الفعل املاضي فعل األمر
 امسكْ 
 افعلْ 
 اكتبْ 
 اجتنب
 قفْ 
 ثقْ 

 َحَفظَ 
 ِعبَ لَ 

 ذهبَ 
 َرَمى 
 َعِملَ 
 انتهى

 يكون
 يشرتي
 َيكل
 يتكلم
 يزرع
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 ُأحوَُّل الفعل املضارع إىل الفعل املاضي يف اجلمل اآلتية: ه(

 اجلملة يف الفعل املضارع اجلملة يف الفعل املاضي
 .َيكُل الطعامَ  أكل الطعام

 .يذهُب إىل املدرسةِ  ذهب إىل املدرسة
 .ماءِ ينظُر إىل السّ  نظَر إىل السماء

 .يغلُق الكتابَ  أغلَق الكتاب
 .يفتُح حممُد الباب فتَح حممُد الباب

 .فلُ يناُم الطّ  انَم الطفل
 ُأدخُل كان أو إحدى أخواهتا على اجلمل االمسّية اآلتية وُأغيّ ُر ما يلزم: ي(

 1_البحُر هائٌج            أصبَح البحُر هائجاً  

 2_ أَحدُ  مسروٌر           كان أَحُد مسروراً 

 3_ السّ ماُء صافيٌة  _      كانت السماُء صافيةً 

 4_القطاُر سريٌع     صار القطاُر سريعاً 

 5_ الرّ وايُة َجيلٌة        كانت الروايُة َجيلةً .

 كِل:اجلملُة ابلشّ  ضبطُ أحذُف كان و أخواهتا، و أ م(

 1_ أصبحت البنُت شابًة   البنُت شابةٌ 

 2_ مازالَ  السّ رُي متوق ّ فً ا      السرُي متوقفٌ _ 

 3_أصبحَ  املكاُن مظلمً ا    املكاُن مظلمٌ  

 4 صارَ  الليُل حالكً ا   الليُل حالكٌ 
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ا إلّن و أخواهتا:ا مناسبا أضُع امسا  ك(  

 1_إّن العلمَ  جهادٌ .

 2_كأّن الرجلَ  أسٌد.

 3_لعلّ   النصرَ  قريٌب.

 4_ليتَ  االمتحانَ  سهٌل.

 اإلمالءمهارة ا: اثلثا 

 تية:يف اجلمل اآل اخلاطئة   ُح الكلمة  ُأصحّ  (أ

 اجلمل تصحيح اخلطأ
 .همةاملتهمان برىءان من التّ  بريئان

 .ا عامً ْيالفلسطينيون الجؤون منذ ست الجئون
 .هللا ربنا ُكلُّ شيء بئمره أبمره

 .البان إىل امدرسةذهب الطّ  املدرسة
 .ث الغة العربية بطالقةنتحدّ  َجيٌل أنْ  اللغة

 مجة التّ مهارة : اابعا ر

 اإلجنليزية:اللغة العربية إىل  اللغة أُترجُم من

ِمن الَوقِت أماَم  ا، وَكاَن يَقضي كثريً ِمن ُمُدَِّنا، َوأُعِجَب آباثرِها الَقدِيَةِ  اَوزاَر َكثريً  أحبَّ الَبغداِديُّ ِمصَر،
 َّنِر النِّيل.

baghdadi loved Egypt, visited many of its cities, marveled at its ancient 
ruins, and spent much time in front of the Nile.. 
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 عبريالتّ مهارة  :اخامسا 

 يف أحد املوضوعْي: أكتبُ 

 أمْي. ُتُب قصًة َسعتها أو قرأهتا عن شخصٍ كأ -1

ترتك اإلجابة ______
________________________________________________للطالب

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

__________________________________________________ 

  .َجيل أصُف رحلًة ُقمُت هبا مع أصدقائي إىل مكانٍ   -2

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________ 


