
 

 لغة عربٌة للصف الثالث اإلعدادي تدرٌب                           

 اوال التعبٌر 

 ـ اكتب الفتة تحذر فٌها من اضرار التدخٌن .

 اكتب فى موضوع واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن :

 ـ للطرٌق حقوق وآداب ٌجب مراعتها.

 ـ الدٌن المعاملة . اكتب فى ذلك مبٌنا كٌف نعامل االخرٌن .

" " ولكن كٌف السبٌل الى حكم مصر ؟ إن دون ذلك  ثانٌا من قصة " طموح جارٌة

 عقبات كثٌرة ، واكبر عقبة تتمثل فى سوداء بنت الفقٌه"

 :ـ هات فى جملتٌن تامتٌن 1

 .....  جمع ) ُحكم (.........................مرادف ) السبٌل ( .........     

كانت تمثل لشجرة ـ َمن سوداء بنت الفقٌه التى ورد ذكرها فى العبارة ؟وكٌف 2

 الدر أكبر العقبات ؟

  بنت الفقٌه العقبة الوحٌدة ، ولكن الطرٌق مملوءة بالعقبات .سوداءـ لم تكن 3

 من درس) طرٌق النور (القراءة :

"هناك رجل عظٌم أفنى زهرة عمره فً سبٌلنا نحن الذٌن فقدنا نعمة البصر وقد 

 جاهد بقلبه وروحه وعبقرٌته حتى نجحت طرٌقه ."

 *من الرجل الذي تتحدث عنه العبارة ؟1

 ..................ضاد )نجحت(....م -   *أكمل:2

 ع )سبٌلنا(..........................................جم- 

 على أهل القرٌة ؟ أثرهالذي حدث فً القرٌة ؟وما  األلٌم*ما  الحادث 3

 نٌا :النصوص من نص ) آٌات العلم(ثا

 انظر إلى األقوام كٌف سمت بهم  *  *  تلك العلوم إلى المحل السامً



 

 *تخٌر الصواب من بٌن األقواس فٌما ٌلً:1

 راقب ( -تأمل   -معنى )انظر ( :)شاهد   -1

 القوم ( –القائم –مفرد األقوام  :) األقوم  -2

 *إالم ٌدعو الشاعر ؟2

 *استخرج مظهر جمال ووضح ما به من جمال 3 

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

 * أعرب4

 انظر .....................السامً ...................       العلوم ....................

االنسان المرء ُمٌسر لما ُخلق له ،فٌا ٌائًسا من نجاحك فتش عًما ُخلقت النحو " اٌها 

 نجاحك أكًٌدا " له وقم به ، وال تستسلم لما ٌقابلك من معوقات ترَ 

 ط .ـ أعرب ما تحته خ

 ـ استخرج من الفقرة : منادٌٌن وبٌن نوع كل منهما ، وحكمه .

 ـ جمله اسمٌة وعٌن ركنٌها .

 ـ فعلٌن معتلٌن و بٌن نوع كًل منهما .

  اجعل التمٌز فبما ٌلى بداًل:

 ـ  طابت اإلسكندرٌة هواء.      

 ـ سرنى البحر هدوءا.      

 ـ نسقت الحدٌقة شجًرا .     

 بخط النسخ و الرقعة : الخط : اكتبخامسا 

 جاهك "تتجده  "احفظ هللا ٌحفظك ، احفظ هللا 

      سادسا االمالء : اكتب ما ٌملى علٌك 



 

                                                                                                                

 


