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 .فاعلى ـشِر َلعَمبها، وَأ طَقتؼَن تعلَُّمها وُأحسَن اؾنُّ، وُأصيلَةاأَل َةتي اؾعربيََّغُل صوَنن َأَأ عّهُدأَت"
 .واؾثؼايّف واؾعلمّي وؿّيراثي وؽياـي اؾَقُت صوُن، إمنا َأَةؾغيت اؾعربّي صوُنَأ ـي حنَيأّن ؽاؿلٍة ُأدرُك بثؼٍة

 .عاـيهافا وَمفا، وؿتذّوًؼا ؾبياِنؾتارقِخ ػًظاحا ـي أن أؼَفؽّرُمرض، وُياأَل غاِتُل بنَي باؾعربّيِة ػاخَرقعزُّـي أن ُأ

 .وحواؾرُّ ؼِلاؾَع وؾغُة واؾػنِّ اؾعلِم تي، في ؾغُةمَُّأ واُموّقيت وَقي ُهغَتُل
 .."في باؼيٌة إىل أبِدَو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

. لمصف الثالث  امتحان عربي شيري
.                                          :االسم 

30.4.2012 
.                                         :الصف 



 

 

 

 

 

: اقرأ النص التالي ثُمَّ َأِجب َعن اأَلْسِئمة التي َتميو 
 

 
 

.  َيِدِه ِصّناَرٌة َيْصطاُد ِبيا السََّمك كاَن َعجوٌز جاِلًسا ُقْرَب ُمْسَتْنَقٍع ، في   .1         
:  َفَغِضَب َوراَح ُيَغْمِغم . َمضى َوْقٌت َطويٌل َوَلْم َتْعَمْق َلُو َسَمَكٌة واِحَدٌة  
ناَرة ! يا َلأَلْسماِك الشَِّرَىة  - . َسًأِجُد َطريَقًة ُأْخرى اِلْصِطياِدىا. تَْأُكُل الطُّْعَم َوال َتْعَمُق ِبالصِّ

َناَرِة ،  َل ِمْن َحقيَبِتِو ُفتاتًا ِمَن اْلُخْبِز ، َبمَُّو ِباْلماِء َوَعَجَنُو ، ثُمَّ اْقَتَطَع ِمْنُو ِقْطَعًة َصغيَرًة َعمََّقياَتناوَ  ِبالصِّ
.  َوَرماىا َبْيَن اْلَقَصب 

ّياُد َوَشدَّ ِباْلَخْيطِ . 6 ّناَرُة ، َفَ ِرَح الصَّ َكِت الصِّ .  َواْنَتَظَر َأْن َيرى َسَمَكة  َبْعَد َلَحظاٍت َتَحرَّ
ماذا َرأى ؟  ... َولِكْن 

ّناَرِة ، َوْىَي َتْضِرُب ِبَجناَحْييا َوُتحاِوُل اإِلْفالت  ّناَرَة كاَنْت َمْغروَزًة َجيًِّدا . َرأى َبطًَّة عاِلَقًة بالصِّ لِكنَّ الصِّ
.  في ِمْنقاِرىا 

ّناَرَة ِمنْ . َسَحَبيا اْلَعجوز  :  ِمْنقاِرىا َوَأَخَذ ُيداِعُبيا  َفكَّ الصِّ
. َسَتكونيَن لي َعشاًء َطيًِّبا ىذا اْلَمساء . َأْنِت َأْفَضُل ِمَن السََّمك ! آٍه َأيَُّتيا اْلَبطَُّة اْلَجميمة  -

ّياد  :  خاَفِت اْلَبطَُّة َوَأَخَذْت َتَتَضرَُّع ِإلى الصَّ
َقَتَل . َوَنْحُن َوْحَدنا . ِعْندي َأٌخ َصغيٌر َيعيُش َمعي . َحراٌم َعَمْيك . ال يا َجّدي : الَبطَّة .  13

ّيادوَن َأبانا َوُأّمنا  َفَكْيَف َتْقُتُمني َأْنَت َأْيًضا َوَتْتُرُك َأخي َوحيًدا ؟  . الصَّ
ّياد  غيَرَة ، َوال َتَتَضرَّعي : الصَّ فيٌد َصغيٌر اْسُمُو لي حَ . َلْن ُأْفِمَتِك َبْعَد اآلن . ال َتْبكي يا َبطَّتي الصَّ

غير . ُعَمر  . َسآُخُذَك ِإَلْيِو َفَيكوُن َلِك َأًخا ُيِحبُِّك َأْكَثَر ِمْن َأخيِك الصَّ
ّياَد اْلقاِسَي اْلَقْمِب َلْم َيْتُرِك اْلَبطََّة ، َوَلْم ُيْشِ ْق َعَمْييا  .  كاَن ُيريُد َأْن ُيْ ِرَح ِبيا َح يَدُه ُعَمر . الصَّ

.  عالمة   60 النَّص األول 

غيَرة   ُعَمُر َوالَبطَُّة الصَّ



مََّة ُقْرَب َسريِرِه َحيَن َذَىَب ِإلى النَّْوم في اْلبي.  18 . ِت َأَخَذ ُعَمُر اْلَبطََّة َوَوَضَعيا في َسمٍَّة ، َوَوَضَع السَّ
.  َوناَم َفِرًحا ِباْلَيِديَِّة الثَّميَنة 

:  في المَّْيِل ، َسِمَع َصْوتًا ُيناديو 
!  ُعَمر ! ُعَمر  -

مَّة . َفَتَح َعْيَنْيو . ْيل ِإْرَتَجَف ُعَمُر في َعَتَمِة اللَّ  .  َرأى اْلَبطََّة َتُمدُّ ُعُنَقيا ِمَن السَّ
غير . َأّما َأنا َفال َأْسَتطيُع َأْن َأنام . َأْنَت َتناُم يا ُعَمر : الَبطَّة .  23 ِإنَُّو . ِإّني ُأَفكُِّر في َأخي الصَّ

.  َدْعني َأْذَىُب ِإَلْيو . َكْي َأعود  اآلَن َيْبكي َوحيًدا في اْلُمْسَتْنَقِع ، َوَيْنَتِظُرني
.  َوُأريُدِك َأْن َتكوني ُأْختًا لي . َأنا َأْيًضا َوحيٌد يا َبطَّة : ُعَمر 
َكْيَف َأكوُن ُأْخَتَك َوَأْنَت ال َتْسَبُح َوال َتطير ؟  : الَبطَّة 
ما َرْأُيِك في َأْن ُتَعمِّميني السِّباَحَة َوالطََّيران ؟  :ُعَمر  

. َوُىناَك ُأَعمُِّمك! َتعاَل َمعي ِإلى اْلُمْسَتْنَقع . ىِذِه ِفْكَرٌة ُمْمتاَزة ... َأَجْل :  الَبطَّة .  28
 ِإْرَتَدى ِثياَيُو ، َواْنَتَعَل ِحذاَءُه، َواْحَتَضَن اْلَبطََّة . َفِرَح ُعَمُر ِباْلِ ْكَرِة ، َفَنَيَض َسريًعا ِمْن ِفراِشو 

.  َوَخَرَج ِبيا 
َوَصَل ِإلى اْلُمْسَتْنَقِع َفَرآُه صاِفًيا َيْمَمُع، َوَسِمَع َنقيَق الضَّ اِدِع . اَن اْلَقَمُر َجمياًل ، ُيضيُء َدْرَب المَّْيل ك

.  َيَتصاَعُد ِمْن َبْيِن اْلَقَصب 
.  34   البطة  َفْوَق اْلُمْسَتْنَقِع  َفطاَرتْ . َأْفَمَت ُعَمُر اْلَبطََّة َفْوًرا ِمْن َبْيِن َيَدْيو لًتعممو السباحة والطيران 

.  َوَحطَّْت َعمى َوْجِو اْلماء 
: َوَقْبَل َأْن َتْغِرُز ُمْنقاَرىا ِلَتغوَص ِإلى َقْعِر اْلُمْسَتْنَقِع ، اْلَتَ َتْت ِإلى ُعَمَر َوقاَلت

.  ْنُت َأْكَثَر َرْحَمًة ِمْنو ُعِد اآلَن ِإلى َجدَِّك الّناِئِم ، َوُقْل َلُو ِإنَّني كُ . ُشْكًرا يا ُعَمر  -
:  ِإْذَىْب َوُقْل َلو . َأراَد َأْن َيْحِرَمني ِمْن َأخي لِكنَّني َلْم َأَشْأ َأْن َأْحِرْمُو ِمْنك 

ّيادين ))  (( .  ما َأْقسى ُقموَب الصَّ
  

 



 
     

    األْسِئَلة                           
 

 (عالنات  3)                      .اِخل مرّبع اإلجابة الّصحيَحةد× َضْع إشارة  .1                
    :تعني  3َسطر " مضى " َكِمَمة                  

جاَء               َمرَّ           َذَىَب                           
 

ياد َبْعَد َأن اْنَتَظَر َأن َيرى السََّمَكة ؟. 2        (عالنات  3)                         ماذا َرأى الصَّ  

       ...............................................................................  

( 2*  4=  8)                            :َخَطأ " َأو " َصحيح " ُأْكُتب ِبجاِنِب ُكلِّ ُجْمَمٍة . 3        
ياِد َوَأَخَذت َتْبكي َوَتْصُرخ  خاَفت الَبطَّة              .      .............ِمنَّ الصَّ  

ياُد َبَطة ِعمالقة               .     .............  رأى الصَّ  
.      .............اْرَتَجف ُعَمر ِمن َعْتَمِة المَّْيِل                 

.     .............يَقِة الَبْيِت َأَخَذ ُعَمر الَبطَّة َوَوَضَعيا في َحد               

 
(عالنات  3)                                        ، َوِلماذا ؟َىْل َأْعَجَبْتَك ِفْكَرة الَبطة . 4        

       ..........................................................................................  

ْلُو لصيغة الُمضاِرع اْسَت ْ . 5        ( 2*  2=  4)               .ِرج ِمَن النَّصِّ ِفعل ماٍض وَحوِّ  

                     ...............                    ................  

 



ياد كان قاِس القَّمباْسَتْخِرج ِمَن النَّصِّ ُجْمَمًة تُْثِبُت ِبَأ. 6          (عالنات  3)      .       نَّ الصَّ  

         ........................................................................................  

( 1.5*  4=  6)                                      .ِصل َخًطا َبْيَن الَكِممة وَعكسيا . 7         

اِضعٌ ُمَتو        َعجوٌز                         

َسْطحُ        اإلْفالُت                         

شابٌ           َمْغروَرٌة                       

اإلْمساكُ           َقْعُر                          

 

 (عالنات  3)                               .داِخل مرّبع اإلجابة الّصحيَحة× َضْع إشارة  .8       
:الُعْنوان َمأخوٌذ ِمن             

الِ كرة الَمْرَكِزيَّة   الَشْخِصيات                 ى                   الَمغز                  

 

(عالنات  3)                                              :ماذا ُيْمِكن َأن َيْحُدث َلو َأنَّ . 9        

..................: ................................لى اقِتراح الَبطَّة ُعَمر َلم يواِفق ع              

(عالنات  3)                              .داِخل مرّبع اإلجابة الّصحيَحة× َضْع إشارة . 10       

:ما نوع الُجْممة الَموجودة داِخل اإلطار             

 
 

اْسِتْ ياِميٌَّة             َتَعُجِبيٌَّة                     َمْنِ يٌَّة               ُمْثَبَتٌة                   

 !آٍه َأيَُّتها اْلَبطَُّة اْلَجميلة 



(عالنات  3)                               :ُىَو (   27َسطر" )  ُتَعمِّميني" َجْذر الَكِممة . 11       

            ........ ،  ........  ،.........  

(عالنات  3)                               .ل مرّبع اإلجابة الّصحيَحةداخِ × َضْع إشارة  .12      

ة ىي           :األماِكن الُمالِئمة أِلَحداث الِقصَّ  

الُمْسَتنَقع والَبْيت              الَحديقة والُمْسَتنَقع               الَبيت والَحديقة                  

( 2*  4=  8)                                                     :نَّصِّ اْسَتْخِرج ِمَن ال. 13      

....................  :اسم طير       

.................... :اسم انسان       

.................... :اسم َمكان      

....................  :ِص ة       

( 1*  4=  4)                         .َحَسب ُجمَمة اإلطار " َد َبعْ " َأو " َقْبَل " ُأْكُتب .  14        
 

 
ياُد َوَشدَّ الَخيط َواْنَتَظرض َأن َيرى َسَمكًة    ............   .َفِرَح الصَّ
ياُد   غيرة : قاَل الصَّ  ............    .ال َتْبكي يا َبَطتي الصَّ
ياُد    ............    .ذا الَمساء َسَتكونيَن لي َعشاًء طيًِّبا ه: قال الصَّ
............    .َأَخَذ ُعَمر الَبطَّة َوَوَضَعيا في َسمٍَّة  

َمَة  ؟ . 15      (عالنات  3)                                                 َأْيَن َوَضَع ُعَمُر السَّ

     .......................................................... ......................................

ّياد  .خاَفِت اْلَبطَُّة َوَأَخَذْت َتَتَضرَُّع ِإلى الصَّ



 
 
 

َألتُّّ اُح 
  ِإلى اأَلَبدِ (( . ِإْن تَْأُكُل ُتّ اَحًة في اْلَيْوِم ، تُْبِعِد الطَّبيَب َعْن َبْيِتَك )) 

َفالتُّ اَحُة اَيٌة ِمْن آيات  .ىذا َمَثٌل َقديٌم ، كاَن َأْجداُدنا ُيَردِّدوَنُو َتَغنًِّيا ِبَمزايا التُّّ اِح َوَفواِئِدِه اْلَعجيَبة 
.  اْلَجماِل ِبَشْكِميا اْلَجميِل ، َوَأْلواِنيا اْلُمَتناِسَقِة َوِقْشَرِتيا المَّّماَعِة الّناِعَمِة 

َن ِإنَّيا ِ ذاٌء َوَدواٌء ِلُكلِّ ِإْنساٍن ، مِ . َوِلمتُّّ اَحِة ِعْطٌر خاصٌّ َيزيُد في َجماِليا ، َكما َيزيُد في َلذَِّتيا 
ِإنَّ التُّ اَحَة َتْحَتوي َعمى َموادَّ َضروِريٍَّة ِلْمِجْسِم ُت يُد اأَلْعصاَب : َيقوُل اْلُعَمماُء . الطُّ وَلِة ِإلى الشَّْيخوَخِة 

اباِت َوَتْذويِب َواْلَمِعَدَة َواْلَكِبَد ، َوَتْمَنُع َشّتى اأَلْمراِض َعِن اْلُغَدِد َواأَلْمعاِء ، َوُتساِعُد َعمى ِش اِء اإِلْلِتو
.  ُكمَِّو  اْلَموادِّ اْلُمَسمَِّمِة   َكما ُتساِعُد َعمى اْلَيْضِم ، َفُتقاِوُم اْلغازاِت ، َوتَُنشُِّط َحَرَكَة اْلِجياِز اْلَيْضِميِّ 

َجيًِّدا ِباْلماِء َوالّصابوِن ، َحّتى َتْسَتطيُع َأْن َتَتناَوَل التُّّ اَح َعمى َأْشكاٍل ُمْخَتِمَ ٍة ، َفتَْأُخَذُه نيًئا َبْعَد َ ْسِمِو 
َوِمَن اأَلْفَضِل َأْن تَْأُكُمُو ِمْن دوِن . ال َيْبقى فيِو َأَثٌر ِمَن لْمَجراثيِم َواأَلْدِوَيِة اْلُمْسَتْعَمَمِة في َرشِّ اْل اِكَيةِ 

َدموَن ، َفَج َّ وىا َوَسَحقوىا َوَ َمْوىا ِباْلماِء ، َوَصَنعوا َتْقشيِرِه ، أَلنَّ ِلْمِقْشَرِة َفواِئَد َكبيَرًة ، َفَقِد اْسَتْعَمَميا اأَلقْ 
.  َوُىناَك َعصيُر التُّّ اِح الَّذي ُيْصَنُع ِبَغْمِيِو َمَع السُّكَِّر . ِمْنيا َشراًبا ِلِعالِج َكثيٍر ِمَن اأَلْمراِض 

ْمنا الطَّبيَعَة ، َرَأْينا َكْم َلنا فييا ِمَن اْل وااِ  ِد الَّتي َيْنَبغي لإِلْنساِن َأْن َيَتَذكََّرىا داِئًما ، َوفي َطميَعِتيا ِإذا تََأمَّ
.  اْل اِكَيُة عامًَّة ، َواْلتُّّ اُح ِبَوْجٍو خاصٍّ 

 
 
 
 

 
 

.  عالمة   40النَّص الثاني  



 (عالنات  5)                                       ما الذي قالوُه الُعَمماء َعن الت احِة ؟.1           

           ................................................... ...............................

 (عالنات  4)                              .داِخل مرّبع اإلجابة الّصحيَحة× َضْع إشارة . 2

"  َفَجَ  وىا َوَسَحقوىا َو َ َموىا بالماِء " في ُجمَمة " َسَحقوىا " ما َمعنى َكِممة 

َنشَّ وىا                   َدقوىا َدًقا َشديًدا              َمَددوىا         

 (عالنات  4)                                                     .ُأْذُكر فاِئَدتيِن لِمت اح .3           

            ................................................................. ......................

 (عالنات  5)                                   ِلماذا َيِجب َ ْسُل التُّ اح َجيًِّدا َقْبَل َأْكِمِو ؟.4           

            ........... ............................................................................

 (عالنات  5)                                .داِخل مرّبع اإلجابة الّصحيَحة× شارة َضْع إ.5          

: َأْكْل الُت اح َيْمَنع 

. اأَلْمراض َعن الُغَدِد واأَلْمعاِء 

. َوَجَع الرأس

 .ُدخول الَجراثيم أَلْجساِمنا 

 

 (عالنات  3)                       ُه ؟ُيعاني َ سان ِمن َمشاِكل بالَيْضِم ، ِبماذا َتْنَصحَ .6            

           ....................................................................................... 

 



 (عالنات  5)                                 .داِخل مرّبع اإلجابة الّصحيَحة× َضْع إشارة .7         

: َف وا َسَحقوا َوَ موا التُّ اح َوَصَنعوا ِمنُو جَ اأَلْقَدموَن 

 َمْسحوًقا         َشراًبا                       َطعاًما                              

 

 (عالنات  4)              : ........................َيْيِدف النَّص الى َتقديم َمعموماٍت َعن .8         

 (عالنات  5)                                    : ........................النَّصِّ ُىَو  َنْوعُ .9         

 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
  

صغيَرتي /  أنا فخورٌة ِبك وِبُقُدراتك يا صغيري
. معممتك المحبة لك ديانا حاج يحيى 

 .صعب / سيل : االمتحان كان 


