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 اختبار الثالثي الثالث يف اللغة العربية  

 

 :السند

ََمَ ل َ    
 
ََنَ كَ أ

 
َرَ عَ أ ََتاب َالكَ َةَ قيمَ َف 

 
َذَ حَ َهَ تَ يَ مَ هَ وَأ يَفاجَ َمَ وَ ال ََك َل َّتى َاّلى

 
َفيهَ أ َص َق ََزيعَ وَ تَ ب ََمَ ل َعَ مَ ـالَنا َيَ ل َعَ َص 

 
َأ َرَ الَدَناءَ ث َنا َس 

َق َ َرَ الىيتَق ََةَ صدَالقَ َت َة،َاكن َعَ طال َمَ ـالَدَ ص 
 
َت ََدَ قَ ة،َفَ عَ تَ مَ ـوَالَمالَ يفَالَ َةَ مَدهاَق َت َأ َفَ عاط  ََلَ ط َال ََعَ مَ َت 

 
َبَ بَ حَ وَأ َبَ إىلَجان ََهَ فَ واق َمَ َت 

ََنَ مَ َروميَ حَ مَ ـال
 
َب،َوَاكن َعَ الشدََناء َب َأ َ َةَ صدَالقَ َه َذَ هَ َت  يتَب َالق َعَ َةَ داي َب ََه 

اَزادَ وَمَ .َبتَ الكَ  َالقَ َة َراءَ قَ يقَب َل َعَ تَ َمى َص  َجيعَ ش َت ََص 

َ
 
َساعَ مَ َنَ يلَمَ َمَ دَ قَ يَ َماَاكنَ يخَب َأ َرَ عَ يَ َاكنَ َدَ قَ جيهات،َفَ وَ وَت ََدات  َص َالقَ َيَدـل َعَ َض  َب ََةَ ديرَ جَ ـوَالَة َديدَ الَ َص  وَالىيتََناء َت َقَ ال 

َمَدـن َ َ.ةعَ هاَواسَ تَ ل َعَ يفَوَجَ عار َمَ َت 
  "  د عباس حممود العقا" 

 

 

 (ن3) :البناء الفكريأ ـ    

 .ختر عنوانا مناسبا للّسندا   .1
 ما فائدة المطالعة حسب ما جاء في الّسند؟ .2
 ـ نهاية،  ـتوبيخ ــ : ِاستخرج من الّسند ضدًّا لكّل كلمة مّما يأتي .3

 (ن3) :البناء اللّغويب ـ  

 .أعرب ما تحته خّط في الّسند .1
 :استخرج من السند ما يلي .2

 صفة فعال أجوفا اسما موصوال كسيرـجمع ت
................. ................. ................. ................. 

 

 ((ه ف  واقِ م   ت  ب  ب  ح  و أ   لِ ـط  الب   ع  م   ت  ف  ـعاط  ت   د  ق  ـف  : )) أخاطب الجمع المذّكر بالعبارة اآلتية .3

 (ن4) :الوضعية اإلدماجيةج ـ  

 في الحظت أّن أحد زمالئك ال يحّب مطالعة الكتب، وّجه له نصائح تبّين له من خاللها قيمة المطالعة في حياتنا، و ذلك      
 .أسطر موّظفا األمر و األسماء الموصولة 8تقّل عن  فقرة ال  

 بالتوفيق 1/1الصفحة  انتهى
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 األسئلة
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 الثالث يف اللغة العربية اختبار الثالثي  

 
 التصحيح الّنموذجي

 
 عناصر اإلجابة العالمة

10 
 (نقاط 3)أسئلة الفهم * 

 (أو ما يناسب ) قيمة الكتاب ـ المطالعة  : عنوان النصـ  1

 .تنمية المعارف و جعلها واسعة: ـ فائدة المطالعة 2 10

 0.5x2 
 :ـ األضداد 3

 بداية  ≠  تشجيع                ـ نهاية  ≠ـ توبيخ  

1.0 
1.0 

 (نقاط  3) أسئلة اللغة * 
 .اسم كان مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة في آخره:لقصةاـ  :اإلعراب -1

 .مضاف إليه مجرور و عالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم: ـ المحرومين          

40.25x 

 استخرج من النص  -2

 صفة أجوففعل  اسم موصول تكسيرجمع 

 الجديدة ـ زاد ـ كان التي ...ـ الكتب ـ قصص ـ أبناء 
 

 0.5x2 3- (فقد تعاطفتم مع البطل و أحببتم مواقفه : ) مخاطبة جماعة الذكور 

 

 (نقاط  4)  الوضعية اإلدماجية* 

 المعايير المؤشرات العالمة

1..0 

1.0 

1.0 

 .أسطر أو أكثر 8حجم المنتج  -

 .، تعليلنمط النص إخبار -

 . يوجه نصائح لزميله مبينا له فوائد المطالعة -

 الوجاهة

0.5 
1.0 

 عرض منطقي لألفكار -

 استعمال عالمات الوقف  -
 االنسجام

1.0 

1.0 

 .األمر و األسماء الموصولةتوظيف  -

 .الخلو من األخطاء النحوية واإلمالئية والصرفية أو قلتها -

 سالمة
 اللغة

1.0 

1..0 
 تنظيم الورقة والخط الواضح   ـ   

 غة العباراتالـ      جمال و ب
 اإلتقان
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