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    لثثلفصل الثاااالمتحان المشترك في مادة اللغة العربية لل                     
  

.................:                                 النّص
 فَ لَ ، اختَ امِ مَ جْ ستِ لالِ  وعٍ سبُ أُ  اءَ ضَ َقالصَّيِفيَِة َقَرَرت َعائِلَُة َمَراد  الُعطلَةِ فِي            

ي قضِ و نَ م لَ كُ أيُ ا رَ مَ  :األَبُ الَوطَِن، َفَقاَل طلَِة َداِخَل أَو َخاِرَج العُ  اءِ ضَ قَ  ولَ حَ  ةِ لَ ائِ العَ  ادُ فرَ أَ 
ا قنَ لَ انطَ فَ  ةِ حلَ الرِ  دُ وعِ مَ  َحلَ  !؟ةُ ئَ ادِ الهَ  ةُ يرَ غِ الصَّ  ةُ ينَ دِ المَ  هِ ذِ هَ  ةِ ازَ يبَ تِ  ةِ ينَ دِ ي مَ ا فِ نَ تَ طلَ عُ 
 لٍ تَ  وَ  ِةيَ بِ هَ ا الذَّ هَ الِ مَ رِ بِ  ةٍ عَ اسِ ي وَ ارِ حَ صَ ينَ ا بَ عً متِ مُ  وَ  يالً وِ طَ  يقُ رِ الطَ  انَ د كَ قَ ا لَ نَ تِ حلَ ي رِ فِ 
 ....ةُ دَ امِ الصَّ  اءُ ضرَ الخَ  هِ الِ بَ جِ بِ 

 ا هِ يطَ حِ مُ  ةِ افَ ظَ نَ  ا وَ هَ الِ مَ جَ  نْ مِ  تُ شْ هَ ى اندَ تَ حَ  ةِ ازَ يبَ تِ  ةِ ينَ ِدى مَ لَ ا إِ نَ صلَ ن وَ ا إِ مَ           
 ، ةِ قَ طِ نْ المَ  هِ ذِ َه مَ دَ ي قِ حكِ تَ  ةٌ يَ انِ ومَ رُ  ارٌ آثَ  هِ ذِ هَ  وَ  ةِ يَ بِ هَ الذَّ  هِ الِ مَ رِ بِ  قٌ زرَ أَ  حرٌ ا بَ ذَ هَ 
 لِ احِ السَّ  ولِ ى طُ لَ عَ  ةٌ عَ زَ وَ مُ  مٌ اعِ طَ مَ  هِ ذِ هَ  ، وَ ةٍ يَ يخِ ارِ تَ  اً صصَ ي قِ حكِ ي يَ انِ ومَ الرُ  فَ تحَ المَ  وَ 
َفَشَكرتُ ي، دِ الَ بِ  الِ مَ ى جَ لَ عَ  لُ دُ تَ ةً عَ متِ مُ  ةٌ لَ حْ رِ  تْ انَ كَ  دْ قَ . لَ ةِ ينَ دِ المَ  هِ ذِ ر هَ اِ وَ زُ بِ  بُ حِ رَ تُ 
فُت َمِديَنةَ يثِ ي كَ دِ الِ وَ   .ةَ ازَ يبَ تِ  ًرا الَِّذي لَوالَ اقتَِراُحه لََما اكَتشَّ

 ألســـئـــلــــة :ا                                                
 نقا ) 03: ( ال��اء الف��� أ) 

 .�ات عنوان مناسب للنص؟ -1

 ؟ الرحلةكيف �انت  من خالل النص : -2

 ) ووظف8ا 67 جملة مفيدة من إ/شائك. طو'ال املفردة اآلتية (  �ات ضد -3

 نقا ) 40: ( ال��اءاللغ�� ب) 
 أعرب ما تحته خط 67 النص.-1

:   امأل اEFدول بما يناسب من النص-2

 �لمة تVتRS TUمزة تكسMNجمع  إشارةاسم  صفة

    
 

3 -  6Wمع ضمائر املت�لم �� املضارع وقفصرف الفعل  -4    ......ح�� .......ما إن   : �ات حسب املنوال التا 

...........ملا.......لوال...                                                         

نقا ) 30: (ال�ضع�ة اإلدماج�ة )ج
 ذ9بت رفقة أسرتك لالصطياف بمدينة ساحلية �� وطنك،  السند: 

احك ما يمJK 9ذه الرحلة وكيف Gانت 9ذه املدينة ال�C زرتمو9ا من حيث املناظر الطبيعية و ا<=دمات  : التعليمة

 السياحية موظفا الفعل املاCST وجملة OPQبية ،مسطر تحLMا .

 

 
صغاري    بالتوفيقانتهى  الرابعة في إنتظاري .........

 نصف و المدة:ساعةابتدائي   الثالثةالمستوى :
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