
السند:

 تْ الَ قَ ، فَ ةُ بَ الَّ الخَ  وَ  ةُ يلَ مِ الجَ  هُ رُ اظِ نََم وَ  هُ الُ مَ ا جَ هَ رَ هَ بْ أَ فَ  ةِ لَ طْ العُ  اءِ ضَ قَ ، لِ يفِ رِّ لى الَ ا إِ هَ تِ لَ ائِ عَ  عَ مَ  امُ هَ سِ  تْ رَ افَ سَ 
 ةٌ يلَ لِ ا قَ نَهُ  وتُ يُ البُ  وَ  ةٌ رَ مِ ثْ مُ  وَ  ةٌ يرَ ثِ كَ  ارُ جَ شْ األَ  وَ  يٌّ قِ نَ اءُ وَ الهَ  وَ  ةٌ ئَ ادِ هَ  يهِ فِ  اةَ يَ الحَ  نَّ ِألَ  ريفَ الِّ  بُّ حِ ا أُ نَا: أَ يهَ بِ ِألَ 
.ِض عْ ا البَ هَ ِض عْ بَ  نْ عَ  ةٌ دَ اعِ بَ تَ مُ  وَ 

البناء الفكري: ( 3 ن )
. ّصِ للنَّ  بَ اسِ نَالمُ  انَ وَ نْ العُ  عُ ضَ أَ  -1

: ................................َوهُ  نّصِ للَّ  بُ اسِ نَالمُ  انُ وَ نْ * العُ 
 ؟يفِ ي الرِّ فِ  دُ جِ ا نَ اذَ مَ  -2

....................... ، ......................... ، ........................ . يفِ ي الرِّ فِ  دُ جِ * نَ 
.ةٍ يدَ فِ مُ  ةٍ لْ مْ جُ ي ا فِ هَ فْ ظِّ وَ  وَ  " يٌّ قِ " نَ  ةِ مَ لِ كَ  فَ ادِ رَ مُ  اتِ هَ  -3
: ....................... يُّ قِ نَ* 
........... ........................................................................: يفُ ظِ وْ التَ * 
: ةِ يَ تِ  اآلةِ مَ لِ الكَ  دَّ ِض  صّْ النَّ  نَ مِ  جْ رِ خْ تَ سْ اِ  -4
.  ............... ≠ ةٌ يلَ لِ قَ * 

البناء اللغوي: ( 4.5 ن)
، أَْنِت، أَْنتُْم )( : بِ اسِ نَا المُ هَ انِ كَ ي مَ فِ  رَ ائِ مَ الضَّ  عُ ضَ أَ  -1 أَنَا، أَْنتَُما، َنْحُن، أَْنتُنَّ
.سَ رْ الدَّ  ينَ عِ اجِ رَ ......... تُ * 
ا.نَائِ قَ دِ صْ أَ  عَ مَ  مُ لَّ كَ تَ ......... نَ* 
.ةً رَ هْ زَ  نَ مْ سُ رٍ ......... تَ * 
ي.يُع أُمِّ ......... أُطِ * 
الدَّْرَس. ......... تَْكتُبَانِ * 

ا .هَ حْ حِّ صَ  ا وَ هَ جْ رِ خْ تَ سْ اِ  أً طَ خَ  تْ بَ تِ كُ  ةٌ مَ لِ كَ  ةِ يَ الِ لتَّ  اةِ ملَ ي الجُ فِ  -2
.................      ي  الِ ي الغَنِ طَ وَ  رُ ءِ الَجزَ 

اًء )سَ ، مَ  نَ يْ ا ، أَ اذَ ، مَ  انِ ذَ بَة: ( هَ َمة الُمنَاسِ أَْمَألُ الفََراَغ بالَكلِ  -3
ْهَرتَانِ ال انِ ذَ ....... هَ ...*  .يلَتَانِ َجمِ  زَّ
؟ .. أَْيًن َقَضْيتُْم العُْطلَةَ يَا أَْطفَال........* 
. .......... ي مَن الَعَملِ َيعُودُ أَبِ * 

* ........... َماذا َرأَْيَت في الَحديقَة ؟ 
أَْكتُُب َجيّدًا: -4
. َعةٍ ُمتَنَوٍّ  ى ُخَضرٍ لَ عَ  لُ صَّ حَ تَ نَ ولِ قُ الحُ  َنمِ  ، وَ  ورَ مُ ي التُّ نِ جْ نَ اءِ رَ حْ الصَّ  نَ مِ 
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اللغة العربيةفي مادة  الثالثي األول ختبارا
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) ااننَوعنالعam الفكري:
لنصللبناِسمنَُ

؟يفّر
..........

وَو"قيٌّنِقن

........
يِةيَتاآل

نتن تن ْا، َنحُن متَم



أنتج كتابيا: ( 2.5 ن )
: كَ يَ أْ ي رَ دِ بْ أَ  مَ ثُّ  يفِ لرِّ ن لِ يْ فَ صْ وَ  وَ  ةِ ينَدِ مَ لْ لِ  نِ يْ فَ صْ وَ  اتِ هَ 
......................................................................................  ةِ ينَدِ ي المفِ 
...................................................................................... ..يفِ ي الرِّ فِ 
ي ......................فِ  شَ يْ العَ  لُ ّضِ فَ أُ 

.........................................................................................................................نَّ ِألَ 
........................................................................

حظ سعيد

َحظ َسِعيد 
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