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               2017-2018 
 لثّالثمراجعة االمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي ا –اللغة العربّية 

 ( ____  الّتاريخ :_________ الثّالثاالسم :________________ الّصف ) 
 : )القراءة (لؤال األوّ السّ 

 (رحلة بيّبو) :عّما يليه من أسئلة   أجب   ثم ص اآليت النّ  اقرأ  أ. 
ا أبهنا تعّلقت ابلّنعجِة جاء شهُر نيسان ومع وُصولِه حلَّ الرّبيع وانتشَر عبريُه يف األرجاء أدركت بيّبو خالَل رحلته

 .حقيقّيتنيكثريًا، وأبهنما أصبحتا صديقتني 

 :ما يلي مَن الّنص استخرج  ـ 1
 يف  : حرف جر                  و     :حرف عطف

 تعقّلت /أدركت : اضيًام فعالً             شهر       :( شهورمفرد )    
 نيسان      :ااسً                 كثري      ( : قليل) ضدّ 

 الرّبيعة : مشسيّ  الًما          حلّ \أتى \حاَن   :(جاء)مرادف 
 

 ؟بمن تعلقت بيّبوـ 2
 تعّلقت بيبو ابلنعجة .

 ؟ ماهي العالقة بني بيّبو والّنعجة ـ  3
 عالقة صداقة

 ؟هر اّلذي حيلُّ به فصل الرّبيع ما اسم الشّ 4_
 شهُر نيسان

 ؟جواء فصل الرّبيع أصْف ـ  5
 تتفتح األزهار وينتشر عبريه ابألرجاء
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 ؟ (أرجاءمرادف كلمة )ـ  6
 أحناء 

 : للنصّ  خرَ اقرتْح عنواًًن آ -7
 الّصداقة

 

                                  الكلمة ومعناها :صل  بني ب.

 معناها الكلمة
 اخلط اّلذي يقسم األرض إىل نصفني شطرين
 ساحرة تعادل

 ركن أو طرف بقاع األرض
 نصفني خاّلبة

 تساوى انبُقط
 حتّوالت الطقس خّط االستواء

 طرفان زوااي
 من األرض تتمّيز عّما حوهلا ةقطع الّتغرّيات املـُناخّية

 
    :)الّنصوص(الثّاينؤال السّ 

 :خبط مجيل ومرتب  لنشيِد كمالا أ.
 درب الّتفائل    عش حياتك ابلفضائل كْن على 

 وابتسم للغري تلقى         بيننا أعلى املنازل                                     
 ابملصاعب ال تُبايل        إذ حتّديث الّليايل                                    

   :اخلطأ( أمام العبارة  Xأمام العبارة الصحّيحة وعالمة ) (  √)ب.ضع عالمة 
 (    X )  .أمحد شوقي . كاتب الّنشيد الّشاعر 1
 (   √ )     .. عنوان الّنشيد هو درب التفاؤل2
 (   √)      .للّيلا(: الّليايل)كلمة   مفرد.3
 (  √ )  .منازل(: منزل) .مجع كلمة4
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 حو (: )النّ ؤال الثّالثالسّ 

                      :    فيما يلي  اجلملة االمسّية ضلل  أ. 
 .يكتُب الولُد خبٍط مجيلٍ -1
 .البابَ  افتحْ -2
 .الّصُف نظيف  -3
 .األزهاُر متفتحة   -4
 .القمُر منري  -5
 

  :امسّيةورة جبملةِ  عن الصّ ب.عّب 

 
 

 الولُد كسول  
 

              ميز بني مجلة كان ومجلة إّن يف ما يلي :     ج.
 مجلة إنَّ  .مة  ملاءُ ثروة  عظيّ ا إنّ   .1
 مجلة إنَّ من فازت يف الّسباِق. ا إهنّ  .2
     مجلة كان.  يف القريةِ  فلُة حتبُّ العيشَ الطّ كانت  .3

 مجلة كان.   الّدرُس سهالً  كانَ .4       
 

  لة )إنم( :                    حّول اجلملة االمسّية إىل مجلة )كان ( ثّ مجد. 
 .االّّتاُد قوة  .1

 االحتاَد قوة    إنم 
 االحتاُد قوةً   كان
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 الّسؤال الّرابع :

 :( مرة  أخرى، و)الالم( مرة  )الكافلى الكلمات اآلتية حرف اجلّر ع أ. أدخل  
 الفاء الباء الكلمة

 فالّسيارة ابلّسيارة  ّسيارة ال
 فاملدرسة  ابملدرسة  املدرسة 

 
        ابجلدول اآليت :           كان (   ،أركان مجلة )إنم  حدد  ب.

 . البيَت واسع   إنَّ -1
 خب إنم  اسم إنم 

 واسع   البيتَ 
 .الولُد ًنئًما كانَ .2

 خب كان  اسم كان 
 ًنئًما                          لولدُ ا                        

 
 )اإلمالء(ؤال اخلامس:السّ 

      واعد كتابة اجلمل صحيحة : ،خلطأ يف استخدام عالمات الّّتقيمصّوب ا
 (  ،.هل قّدمت لصديقك هديًّة ) 1

 ؟()عالمة استفهام       
 (  ؟( ُأحبك كثريًا )  ..قلُت ألُمي ) 2

 نفطتان رأسيتان ):( نقطة).(
 (  :.ما أمجل زهرة دّوار الّشمس ) 3

 !(عالمة تعجب )   
 ( ألنين سأزورَك.   !ابملنزل )  ُكنت .أخربين إن ْ 4

 فاصلة منقوطة)؛(
 

      ) الّتعبري (ؤال الّسادس: السّ 
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 :يف الثّانية:حقيقّية يف األوىل وجمازيّة ضع  مجلة األزهار يف مجلتني-أ
  فصل الرّبيع . يف تتفتُح األزهارُ : حقيقّية

  تها لألطفالِ : ترسُل األزهار حتيّ ةجمازيّ 
 

 ؟         ، وملاذا تفّضلُه عن غريِه من الفصولِ تفّضلهُ ّتّدث  عن الفصل اّلذي -ب
 

 يرتك للطالب
 

    ب.)اخلط(
 :اجلملة اآلتية خبط  مجيل   انسخ  

 وقــــــــــــــــــــــــــــت الّضــــــــــــــــــــــــــــيقالّصـــــــــــــــــــــديُق 
 

 يرتك للطالب 
 


