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 ً الخالدةغتالمادة ل راسً الثالثلدالفصل ا  وسطالمتالصف الثالث  مراجعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       السؤال األول : فهم الممروء :
 

أساد أحذ األٍشاء أُ ٝتحقق تْفغٔ ٍِ صحح ٍا قٞو ىٔ، عِ ٗج٘د قاض عاده فٜ إٍاستٔ، ال ٝغتطٞع 
أحذ ٍِ اىَحتاىِٞ خذاعٔ، فتْنش األٍٞش فٜ صٛ تاجش، ٗسمة ج٘ادٓ، ٗعْذ ٍذخو اىَذْٝح اقتشب ٍْٔ 

تٔ إىٚ غيثٔ، سجو مغٞح ٝيتَظ صذقح، فأعطآ ٗعأىٔ اىنغٞح أُ ٝحَئ إىٚ عاحح اىَذْٝح فأجا
 ٗأسدفٔ خيفٔ، ٗفٚ اىغاحح سفط اىنغٞح اىْضٗه عِ ظٖش اىج٘اد ٗقاه: ٗىٌ اىْضٗه ٗاىج٘اد ٍينٜ؟

ٗعْذٍا احتذ تَْٖٞا اىْقاػ، تجَع اىْاط ح٘ىَٖا، ٗاقتشح٘ا عيَٖٞا اىزٕاب إىٚ اىقاظٜ فزٕثا إىٚ 
 ذا.اىقاظٜ اىزٛ قاه ىَٖا تعذ ٍا عَع اىقصح: اتشما اىج٘اد عْذٛ، ٗاحعشا غ

فٜ اىًٞ٘ اىتاىٜ عأه اىقاظٜ اىتاجش: ٕو تغتطٞع ٍعشفح ج٘ادك ٍِ تِٞ عششِٝ ج٘ادا؟  قاه اىتاجش: 
ّعٌ فغأه اىقاظٜ اىنغٞح: ٗأّت؟  فقاه اىنغٞح: ّعٌ، ثٌ أخزَٕا اىقاظٜ إىٚ اإلعطثو، فأشاس اىتاجش 

 اىج٘اد.فٜ اىحاه إىٚ ج٘ادٓ ٗقذ ٍٞضٓ ٍِ تِٞ عششِٝ ج٘ادا. ٗمزىل تعشف اىنغٞح عيٚ 

عاد اىقاظٜ إىٚ ٍنأّ. ٗقاه ىيتاجش: اىج٘اد ج٘ادك فخزٓ، أٍا اىنغٞح فاظشت٘ٓ تاىعصا خَغِٞ 
 ٍشج.

إّْٜ ىٌ أحعشمَا إىٚ اإلعطثو ألسٙ ٍا إرا مْتَا عتتعشفاُ عيٚ اىج٘اد: تو ألسٙ أٝنَا عٞتعشف عيٞٔ 
ب اىنغٞح إىٞٔ سفع أرّٞٔ ٗقائَتٔ اىج٘اد، عْذٍا اقتشتت أّت ٍْٔ اىتفت تشأعٔ، ٍٗذٓ إىٞل، ٗعْذٍا اقتش

 ٍغتْنشا، ٕٗنزا عشفت أّل صاحة اىج٘اد.  
                   

 تنكر األمٌر فً زي التاجر من أجل ........ - ٔ

        أن ٌتحمك من صحة ما لٌل عن لاض عادل       -جـ  شراء بعض األغراض -بمعرفة أحوال الرعٌة       –أ 
 بالكسٌح ......التمى التاجر  -ٕ

 عند الماضً -جـ  عند مدخل المدٌنة         -ب فً ساحة المدٌنة       –أ 
 عندما الترب الكسٌح من الجواد عند الماضً ...... -ٖ

 ابتعد برأسه عنه      ـ  جـ التفت برأسه نحوه         -ب مد رأسه نحوه       –أ 
 حكم الماضً على الكسٌح بـ  ...... - ٗ

 أنه صاحب الجواد          -جـ  بالضرب خمسٌن عصا          -ب       بالسجن –أ 
 نصف الماضً بـأنه   -٘

 متسرع فً حكمه  -جـ  ٌصعب خداعه            -ب     ٌسهل خداعه –أ 
 جمع " الجواد "   ...... -ٙ

       أجٌادـ  جـ        أجواد -ب       الجٌاد –أ 
 احتد "    مرادف  " -7

       انتهىـ  جـ        اشتد -ب       استمر –أ 
 الخطأ.العبارة  ( أمام ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )   ) ضع عالمة صح  

 
                      األٍٞش فٜ صٛ تاجش   تْنش -8
 اىقاظٜ ٍعشفح صاحة اىج٘اد فٜ اىحاه.   اعتطاع -9

 ٍْٔ.اىج٘اد تعشف عيٚ صاحثٔ عْذٍا اقتشب  - 01
   : الصنف اللغوي:  الثانً السؤال

 اسم اآللة لد ٌأتً جامًدا غٌر مشتك، مثل:: - ٔ

 .غسالةد ـ             سٌف -جـ   محراث -ب منشار –أ 
 اسم ٌدل على حدث مجرد من الزمن : -ٕ

 الفعل المضارع ـ د المشتك -جـ  المصدر  -ب الفعل الماضً –أ 
 انتصر جٌشنا انتصارا عظٌما. المصدر فً الجملة السابمة: -ٖ

    عظٌماد ـ   انتصاراـ  جـ جٌشنا -ب  انتصر  –أ 



 الرأ الفمرة ثم أجب
 المحراث والفأس . فٌها  وٌستخدم الفالح السالم،آدم علٌه الزراعة حرفة لدٌمة عمل بها 

 استخرج من الفمرة السابمة  -ٗ
 ................جامد اسم آلة  -جـ  مشتك ........................اسم آلة  –ب  ....................... مصدرا -أ

                                                                                  : الصحٌحة اإلجابة اختر**     : الوظٌفة النحوٌة:  الثالث السؤال
 نوع البدل فً كلمة ثلثه .     لرأت الكتاب ثلثه - ٔ

 . كل من كلد  .            اشتمال -جـ   بعض من كل  -ب مطابك –أ 
 إعراب العالم      ٌا هذا العالم اجتهد .  -ٕ

     مضاف إلٌهد ـ  بدل ـ  جـ نعت -ب خبر  –أ 
 سٌظل شعارنا الثبات ......التراجع   أكمل بحرف عطف مناسب :  – ٖ

 . فـد             بل -جـ   و -ب ال –أ 
 الرأ الفمرة ثم أجب -ٗ

 حارب الخلٌفة أبوبكر المرتدٌن ومانعً الزكاة بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
 استخرج من الفمرة السابمة  -أ

 ......................... وبٌن نوعه بدال -ٔ
 ........................  معطوفا -ٕ
 . أعرب ما تحته خط .المشاةرجع الحجاج حتى   -ب

..................................................................................... 
 ** اختر اإلجابة الصحٌحة :                                                                                  :  األسلوب اللغوي:  الرابع السؤال

 سلمت على ... عشر رجال.  -ٔ
       اثناد ـ    ثمانٌةجـ ـ        ثمان  -ب    ثمانً  –أ 
 ) للتعجب من لبح التدخٌن( نمول : -ٕ
 غٌر ذلند ـ  !التدخٌن لبٌح جد ا -جـ  ما ألبح التدخٌن! – ب !نعم التدخٌن –أ 
 ما أحسن السماء، التعجب هنا جاء على صٌغة ... -ٖ
       ما فعل د ـ     ما أفعله جـ ـ        به  أفعل -ب   أفعل  –أ 

 ( كتابا    أكتب األعداد بألفاظ عربٌة  ٗٔ( طالبات معهم )7حضر ) -ٗ
.................................................................................................. 

 تعجب من جمال السماء  -٘
................................................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الرسم اإلمالئً:  الخامس السؤال  
 خالد ...... الولٌد صحابً جلٌل.  -ٔ
 غٌر ذلند ـ  إبن ـجـ  بن-ب بنا –أ 
 كلمة حذفت منها الواو تخفٌفا  -ٕ
 الرحمند ـ       داود -جـ      عمر -ب عمرو –أ 
 جمٌع الكلمات زٌدت فٌها الواو ما عدا  -ٖ
 نسمو -د أولو -جـ     أولئن -ب عمرو -أ 

 الرأ الفمرة ثم أجب -ٗ
  منهم.فٌا بن األكرمٌن تعلم  الوطن،أولئن أمل  دروسهم،الطالب ذاكروا 

 استخرج من الفمرة السابمة  -أ
 كلمة بها الف زائدة .............. -ٔ
 ......كلمة بها واو زائدة.......... -ٕ
  ...............ةمحذوفكلمة بها الف  -ٖ



 
 اىَشاجعح اىثاّٞح

 السؤال األول الفهم المرائً 
ظهرت فكرة اإلنترنت فً بداٌة الستٌنٌات فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وكان الغرض 

منها خدمة األغراض العسكرٌة . وتحوي شبكة اإلنترنت فً طٌاتها المفٌد كما تحوي مواد 
ذات آثار سلبٌة، وهنا ٌظهر دور أهمٌة المدرسة واألسرة فً توصٌة األبناء إلى األسلوب 

 شبكة اإلنترنت واالستفادة من كافة إمكانٌاتها االٌجابٌة .. الستخدام  األمثل
ومن فوائد اإلنترنت : الدعوة إلى اإلسالم وبٌان محاسنه ، الرد على الشبهات التً تثار 
حول اإلسالم ، نشر العلم النافع واألخالق الحسنة، االستفادة منه فً األبحاث العلمٌة . 

ع األهل واأللارب التعرف على أحدث التمارٌر سهولة االتصال باآلخرٌن والتواصل م
 والدراسات واإلحصاءات فً مختلف المجاالت.  

إهمال • التعرف على صحبة السوء • وكما له فوائد، فله مضار ومنها:  إضاعة األولات 
الصالة وضعف االهتمام بها. تعرض خصوصٌة المعلومات لالختراق من لبل المخترلٌن 

جسدي واإلرهاق واألضرار الصحٌة و التً ٌسببها االستخدام الطوٌل المحترفٌن . التعب ال
للكمبٌوترواإلنترنت من ضرر للعٌون والعمود الفمري والمفاصل واألعصاب وزٌادة الوزن 

 أو نمصان الوزن وغٌرها من المخاطر الصحٌة الجسدٌة . 
ا ٌأتً:      الصحٌحة لما ٌلً:   اختر اإلجابة×الرأ النص السابك لراءة جٌدة ثم أجب عمَّ

 *نهاٌة الستٌنات     *منتصف الستٌنات    ٌنات  *بداٌة الستاإلنترنت فً    :  ظهرت فكرة-ٔ
 كان الغرض من اإلنترنت خدمة األغراض:   -ٕ

 *االلتصادٌة                    *العسكرٌة                     *االجتماعٌة 
 *مشمة    *راحة                              *نشاط    ة (إرهاق:)  مرادف كلم-ٖ
 *ضٌاع                         *ضائع          *ضاع             ة (إضاعة):   جذر كلم-ٗ
 .             *صواب                         *خطأ           فمط لإلنترنت فوائد          -٘

                                             الصنف اللغوي                     السؤال الثالث:

  اإلجابة الصائبة لما ٌلً: راخت×

 وزنه) -(اسم اآللة    .  لنضرب على أٌدي السفهاء بمطرلة من حدٌد  -1

 ة مفعل-*مطرلة                    مفعال      -فعٌل                            *مطرلة-*حدٌد  

 ثار مصدرها ثوران)   (علل    بركان ثوراننحن نعٌش فً عصر انفجرت فٌه المعلومات ك-2

 *ألنها دلت على داء  نها دلت على اضطراب          ى لون                 *أل*ألنها دلت عل  



 اسم اآللة الجامد: -3

 *فُرجار                                *ساطور                                   *مبضع   

4-  :(  مصدر الفعل (ربىَّ

 ة ربىَّ                                     *تربٌ*تربىَّ                                 *ٌت  

 اسم اآللة الذي جاء على وزن(فاعلة):  -5

انة                              *طائرة                                     *منشا ر     *سخَّ

 الفعل الماضً من (استرجاع:) -6

 *استرجع                            *أرجع                                     *رجع            
 

                                    األسلوب اللغوي                         السؤال الرابع:

  اإلجابة الصائبة لما ٌأتً: راخت×

 (وزن صٌغة التعجب)            روق الشمس! ما أجمل ش-1

  هل*ما أفع                        *فعللة                                *أفعل بـ   

 ك)  (المعدود الصحٌح للعدد السابمن خدمات اإلنترنت . .استفاد تسعة وتسعون.............-2

 *موظفٌن                          *موظٍف                          *موظفاً     

 الجملة التً تحوي أسلوب تعجب سماعً: -3

 *ما أحسن التوبة!                *ألبح بالتدخٌن!                  *ٌا لها من كارثة!    

 (العدد الصحٌح للمعدود)       .............ندواٍت.       حضْرُت عن بعُد-4

 ن س عشرة                    *خمسٌ*خمس*                             خم  

 من شروط صٌاغة الفعل الٌمراد التعجب منه أن ٌكون : -5

 ً نً للمجهول                 *منف*ثالثً                               *مب  

  (الجزء الصحٌح للعدد السابك فً اآلٌة بًا}       ال تعالى:{إنً رأٌت..........عشر كوكل-6

          * أحد                                *إحدى                            *واحد        
 
 



        الرسم اإلمالئً                            السؤال الخامس:

  اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً:  راخت×

ٌجب أن ......... رجال أمن لبلدهم.  الكلمة المناسبة للفراغ المرسومة رسًما إمالئٌاً -1
  :صحًٌحا

 *ٌكونو                              *ٌكونو ن                                 *ٌكونوا    

 {المعلومات ُمفٌدة} عند تحوٌلها إلى جملة استفهامٌة فالرسم اإلمالئً الصحٌح لها:  -2

 فٌدة؟                *ألمعلومات ُمفٌدة؟ *أالمعلومات مُ                  *آلمعلومات ُمفٌدة؟      

 } التحلٌل اإلمالئً الصحٌح لما تحته خط هو: عهًدا{إن على هللا عزَّ وجل -3

 *تنوٌن النصب + ألف زائدة     *تنوٌن النصب + همزة  لنصب + ألف أصلٌة     نوٌن ا*ت  

أنُشًء األمن السٌبرانً فً عهد الملن سلمان بن عبد العزٌز حفظه هللا. (سبب حذف -4
  ابناأللف من 

 *ألنها ولعت بٌن علمٌن          *ألنها ولعت بٌن صفتٌن     نٌُت                 *ألنها ث  

 (ال تزاد ألف فً كلمة {نرجو} ألنها:)        وفمنا هللا .      نحن نرجو أن ٌ-5

 ة ماء الخمسة             *واو أصلٌ*واو األس *واو جمع المذكر السالم                  

                                {كذلن ٌبٌن هللا لكم آٌاته لعلكم تعملون}  . -6
                                  كذلن(موضع حذف األلف من 

  *من وسطها            *من أولها                                 *من آخرها                    
                  الرسم الكتابً                              السؤال السادس:

  اإلجابة الصحٌحة لما ٌأتً: تراخ-أ× 

 األحادٌث الشرٌفة تُحصر بٌن: -1

 رطتٌن *شرطتٌن                             *عالمتً التنصٌص                      *ش  

 الجملة التً تستمر جمٌع حروفها على السطر عند كتابتها بخط الرلعة هً: -2

*الُمخدرات تنهن الصحة.            *التدخٌن دمار.                          *الخمر إثمها   
 عظٌم. 

 (البرنامج) عند كتابتها بخط الرلعة فإن الحرف الذي ٌجوز أن ٌنزل تحت السطر هو:  -3

              الراء                                  *الجٌم                                    *المٌم*  



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                              السؤال األول : فهم الممروء :

نعٌش الٌوم فترة من أزهى الفترات من ناحٌة التمدم التكنولوجً الكبٌر ـ وبتنا ال نمدر أو نفكر مجرد التفكٌر فً 
االستغناء عن التكنولوجٌا، فمد دخلت فً كل المجاالت حتى أصبحنا لادرٌن على الوصول إلى كل شًء نرغب فٌه 

 بسهولة وٌسر.

عدٌدة فً االتصاالت واالستخدامات المنزلٌة واإلعالم والتعلٌم والزراعة وغٌرها من إن للتكنولوجٌا استعماالت 
 المجاالت التً تلعب دورا مهما فً حٌاتنا.

خاصة بهل تعلم أن للتكنولوجٌا عدة فوائد؟ فمد عملت على توفٌر الولت والجهد وسهلت التواصل مع اآلخرٌن و
لثروة المعلوماتٌة؛ حٌث وفرت العدٌد من المعلومات فً شتى البعٌدون جغرافٌا عنا، وساعدت على زٌادة ا

 المجاالت واتاحتها للجمٌع، كما أن لها دورا فً مجال الزراعة؛ إذ استطاعت أن توفر المحاصٌل طٌلة أٌام السنة.

على الرغم من هذه الفوائد، فمد ظهرت مشكالت عدٌدة للتكنولوجٌا، من أهمها ضعف الترابط األسري 
ً، كما أنها تضٌع الولت فً مشاهدة األلعاب والعروض المرئٌة ، ولكً نتجنب مخاطر التكنولوجٌا ٌجب والمجتمع

 أن نستخدمها باعتدال بال إسراف . 

 

1 
 ما طبٌعة العصر الذي نعٌش فٌه ؟ 

 التمدم التكنولوجً       جـ   االلتصادي       االنعزال بالسرعة واالنتشار       أ

 المحاصٌل طوال العام من فوائد التكنولوجٌا فً المجال ......توفٌر 

  الثمافً     جـ  الزراعً      ب  المعلوماتً      أ

 حلت الهواتف محل التجمعات العائلٌة، هذا أدى إلى ......

 أ
ضعف الترابط 
 األسري     

 ب
زٌادة الترابط 

 سرعة التواصل مع اآلخرٌن       جـاألسري       

 : التالٌة العبارات أمام) × (  أو(  )  عالمة ضع

 .   استخدامها ٌمكن التغلب على مخاطر التكنولوجٌا بالتوسط واالعتدال فً 

 وفرت التكنولوجٌا المعلومات فً شتى المجاالت .

 
              ** اختر اإلجابة الصحٌحة :                            : فهم المسموع :  الثانً السؤال

 أهم ما ٌمٌز شبكة االنترنت ....... -ٔ   
       ثالثٌة األبعاد –د              غزارة المعلومات جـ      ثنائٌة التفاعل  -ب     أحادٌة االتجاه  -أ 

 ٌوفر مولع مكتبة الكونجرس ..........كتاب ب 
   ملٌون ٖ٘  د ـ      ملٌون ٕ٘ -جـ          ألف ٖ٘-ب         ألف ٕ٘  -أ 

  ورد ذكر الشٌخان فً النص فمن هما : -ج
   مالن والشافعً د ـ     النسائً وابن ماجة ـ جـ             الترمذي وأبو داود -ب   البخاري ومسلم  –أ 

 
 
 



                                                   : التالٌة العبارات أمام) × (  أو(  )  عالمة ضع    : الصنف اللغوي:  الثالث السؤال 
    المصدر : اسم ٌدل على حدث مجرد من الزمن  ٔ
  مصادر األفعال الرباعٌة لٌاسٌة وسماعٌة  ٕ
    " استخراج " مصدر سداسً على وزن استفعال  ٖ
  كلمة " زراعة " مصدر لفعل رباعً  دل على حرفة  ٗ

 
                                                                                  : الصحٌحة اإلجابة اختر**     : الوظٌفة النحوٌة:  الرابع السؤال

 
 البدل فً العبارة السابمة الراشدٌن.الخلٌفة أبو بكر أول الخلفاء  - ٔ

 .الخلفاءد ـ  .           أول جـ            .أبوبكر  -ب .الخلٌفة  –أ 
 ..المبدل منه فً العبارة السابمة لمته.رأٌت الهرم  -ٕ

  الضمٌر   ـ د        لمته -جـ         الهرم  -ب        رأٌت   -أ 
 نمول أجعل البخاري بدال . رحل البخاري من أجل حدٌث واحد   -ٖ

رحل اإلمام والبخاري من أجل  -أ 
 حدٌث واحد

رحل البخاري اإلمام من  -ب
 أجل حدٌث واحد

رحل اإلمام البخاري من ـ جـ 
 أجل حدٌث واحد

 واإلمام من رحل البخاريد ـ 
  أجل حدٌث واحد

  "" ثلثه نوع البدل فً كلمة . لرأت الكتاب ثلثه -ٗ
 بعض من كل   اشتمال  كل من كل  مطابك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ** اختر اإلجابة الصحٌحة :                                                                                  :  األسلوب اللغوي:  الخامس السؤال

 ورلة( إلى ألفاظ فً جملة مفٌدة، فإننا نمول: 5٘عند تحوٌل ) -ٔ             
 وثمانٌنلرأت خمسة - جـ ن ورلة.وو ثمان ةلرأت خمس-ب .لرأت خمًسا و ثمانٌن ورلة –أ 

 ورلة.
 لرأت خمًسا وثمانون ورلة. -د

 ، ومئة، وألف، ال تتغٌر مع المعدود تذكًٌرا وتأنٌثًا.0ٓإلى  ٕٓألفاظ العمود من  -ٕ
        خطأ  -ب      صح   -أ 
 المعدودالجزء األول ٌخالف المعدود والثانً ...  0ٔإلى  ٖٔاألعداد من   -ٖ
 .لٌس هنان إجابة صحٌحةد ـ  ال ٌتغٌر ـ جـ           ٌوافك  -ب  ٌخالف –أ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
              ** اختر اإلجابة الصحٌحة :                            : الرسم اإلمالئً:  السادس السؤال  
 
 العبارة التً كتبت بشكل صحٌح . -ٔ   
    ٌا ابن األكرمٌن  –د            المسلمٌن  بن تٌمٌة من علماءـ جـ     خالد بن الولٌد بطل مسلم -ب خالد ابن الولٌد بطل مسلم   -أ 
 .......ستمضٌن إجازتن ؟ امأل الفراغ بالكلمة الصحٌحة إمالئًٌا : -ٕ

  غٌر ذلند ـ       فً ما  -جـ        فٌمَ  -ب       فٌما   -أ 
  من الكلمات التً حذف األلف من وسطها  – ٖ

 لكند ـ  مّمنجـ ـ             عّمن  -ب  عمر بن الخطاب  –أ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

 


