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 للفصل الثالث إختبار في مادة اللغة العربية                                  :نصال

 
 
 أسئلة الفهم : �

 .........................................................................: ا للنّصِ عنوانً  اقترحْ  -1
 ؟ةُ األسرَ  حتِ رِ لماذا فَ  -2

...............................................................................................................................           
 ؟كامًال  رَ هَ الشَّ  عمرُ  صومُ متى يَ  –3
 ................................................................................................ ـ

 .....................=القليل                  ................ = :  حزنت ا لكّلِ كلمٍة ضدً   مَن النّصِ هاِت -4
 
 أسئلة اللغة : �

: و امإل الجدولَ  استخرج من النص-1
 
 

 موذج:      النَّ  بَ أكمل حسَ   -2
                                 ........................ لى هيَ ليْ  -                    .         هو الذي صامَ  عمرُ  –   

     األطفالُ ...................... سنتمُ أحْ  –                                  .يا عمرُ  نتَ سَ أحْ  -   

  . على – مه – قبلَ  – بعدَ  -  ـسبما يناسب:  الفراغَ  أكملِ  -3
 . المائدةِ ............. عامِ الطَّ  األمُّ   وضعتِ  اآلذانِ ............-
 مفّضل .يتابعون برنامجـ....    ال أمام التلفازِ جلس أفراد األسرة   -
 .العشاءِ  صالةِ ................... روايحَ ي التَّ نصلِّ .............-

 . )هرةِ لسَّ ا لذيذتً ل عكةً كَ  األمُّ  ضرةِ حَ ( ْد كتابتها بشكٍل صحيحٍ :َورَدت أخطاٌء في هذِه الُجملِة ،أعِ   -2
................................................................................................................................................................................................................................ 

 
.  االحتفال بِهمظاهر تحدَّث عن . بعيد الفطِرونحتفُلرمضاَنينتهي شهُر:التعبير�

 ..........................................و..........................................أميرت حضَّ  العيدِ يوِم   بيحةِ صَ في      
 ..........................................صالةَ  يَ يصلِّ لِ .......................................... إلى أبي ذهبَ نما  بيْ 

ثم .................................... أللعبَ ..........................................و خرْجُت إلى ..........................................يتُ ارتدْ 
 ..........................................هابعدَ  ُت بْ هَ ذَ 

لِ  أّراَد ُعَمُر أْن يصومَ َو  ،األْسرةُ بدخوِل شهِر رمضاَن  فرحتِ     ، فاْستَْيقََظ وتَناوَل  في اليوِم األوَّ
اْصبِْر  يا بُنيَّ  لَْم  ((وبَْعَد َعوَدتِِه ِمَن الَمْدرَسِة  َشعََر بِالجوعِ والعََطِش ، قالِت األمُّ :  ،َوْجبَةَ السَّحورِ 

ُن  قاَل األُب : ))يْبَق الَكثيرُ  َو َستكبُر  ،َمعَنا  اليومَ أحسنَت يا ُعمُر لقْد ُصْمَت  ((.  َو حيَن أذََّن المؤذِّ
 .))كامًال  إْن شاَء هللاُ  العاَم القاِدَم وتَصوم الشَّهرَ 

 كلمة فيها : ال القمرية فيها: همزة قطعكلمة  كلمة فيها : همزة وصل
.................... ................... ....................... 
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أسئلة الفهمأسئلة الفهم : ��
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