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 مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول
 2019-2020العام الدراسي  

 11/2019/  التاريخ                 الشعبة:_____                   الثّاني   / الصف : 

 المادة : اللغة العربية                           اسم الطالب : ________________ 

 

 الّسؤال األول : الفهم واالستيعاب  من درس ) بْيت وسط العاصفة (

 أقرأُ الفقرةَ اآلتيةَ ثّم أجيُب : 

على ضفِة بحيرٍة جميلٍة ، تْقبُع شجرةُ مْوٍز كبيرةٌ تحيُط بها األزهاُر، وتتراقُص 
 الفراشاُت هنا وهناَك.

 يعيُش على غْصن الّشجرِة ُعْصفوٌر صغيٌر مع أمِه في بْيٍت جميٍل .

األمُّ بيتها مْن أوراِق المْوِز بدا البْيُت مْن بعيٍد كثمرٍة خْضراَء معلّقٍة على بَنِت 
الّشجرِة ، في ذلَك اليْوِم كان الّطْقُس حاًرا ورطبًا. أخرَج الفرُخ الّصغيُر رأسه 

ليستنشُق هواًء نقيًا. رأى غيوًما سوداَء تتجمُع في وسِط الّسماِء، ورأى زوًجا مَن 
اتجاِه الّشاطىء.اإلوِز يسبُح ب  

 أ-أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ مما بين القوسينِ  

استمر  ( –تحرَك  –اختفى  –) بدا ( __________  ) ظهَر عنى كلمة م - 1 

كريم   (   –عظيم  –بعيد  –ضّد كلمة ) قريب ( __________   ) سعيد  - 2 

الفريشة ( –الفراشة  –الفارش  –) الفراش مفرد كلمة ) الفراشات ( ______ - 3 

أشجار ( –أشجورة  –مشاجرة  –) شجيرة جمع كلمة ) شجرة  ( _______  - 4 

تباعد (  –تقارب  –تضاد  –) ترادف  رطبًا  ( _____ –العالقة بين ) حاًرا  - 5 
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 ب- أجيُب عِن األسئلِة اآلتيِّة    

ماذا يحيُط بالّشجرةِ الكبيرةِ  ؟   -6 

______________________________________________  

أين يعيُش العصفوُر الّصغيُر ؟  - 2 

______________________________________________  

 3-كيَف بَْنِت األمُّ بيتها ؟ 

______________________________________________  

أقترُح نهاية أخرى لقّصة بْيُت وسَط العاصفة ؟ - 4 

______________________________________________  

______________________________________________  

 الّسؤال الثّاني : من درس اْلعواصُف 

 أ- أقرأُ الفقرةَ اآلتيّةَ ثّم أجيُب عِن األسئلِة 

العاصفةُ هي ظاهرةٌ جويةٌ ترتبُط بحركٍة سريعٍة للّريحِ والتي تحمُل معها عادةً إّما 
الثّلوجِ أو الرماِل . تتفاوُت العواصُف في حجمها وفي مدة استمرارها . المطَر أْو 

العواصُف مهمةٌ فالكائناُت الحيةُ تحتاُج إلى الماِء العذِب الذي يأتيها من األمطاِر 
والثّلوجِ ، تساعُد الّرياُح على تنقيِة الهواِء . والطقُس يبرُد األرَض ويدفئها ليجعل 

حياتنا.درجة حرارتها مالئمةً ل  

ماهي العاصفة وفَق قراءتك للفقرة الّسابقة ؟   -10 

______________________________________________
______________________________________________  
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أحدُد فائدة الّرياح ؟   - 11 

______________________________________________ 

لماذا يبرُد الّطقُس األرَض ويدفئها ؟  - 12 

______________________________________________ 
                                                            

  ب- أختاُر اإلجابةَ الّصحيحِة مما بيَن القوسيِن :

(تتزايد  – تتقارب –تختلف  –شابه ) تت مة ) تتفاوُت ( _______معنى كل - 13 

(  قويٍة     –قريبٍة  –لطيفٍة  – )  بطيئةٍ ______ضّد كلمة ) سريعٍة ( ___ - 14 

عصوف (-عواصف -عاصفان -)إعّصاف  )عاصفة ( ______ كلمةجمع  - 15 

الّريح   (  –الّرياحة  –الّروح  –) الّراحة  _د كلمة ) الّرياح ( ______مفر - 16 

(  تقارب -تضاد  -تشابه  -)ترادف يدفئها ( _____ –) يبرُدها  العالقة بين - 17 

أحلُل الكلماَت اآلتية: -ج  

عاصفةٌ: _________________________________ -18  

_الّطقُس: _________________________________ -19  

_سريعَةُ : _________________________________ -20  

 د- أضُع عالمة ) √ ( أمام العبارة الّصحيحة وعالمة ) X ( أمام العبارة الخطأ 

(   )ح كميات من الّرمل في الهواء.العاصفة الّرملية هي عاصفة تحمُل فيها الّريا -21  

توجُد العاصفةُ الّرعدية في شمال القارة األمريكية الّشمالية .  )     (  -22  

الحرارةِ .  )     (ظ في درجاِت يصاحُب العاصفةُ الثّلجية هبوط ملحو -23  
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  الّسؤال الثّالث :- القواعد اللّغوية : 

 - أقرأُ الفقرةَ اآلتية ثم أجيُب عِن األسئلِة:  

نخلٍة ، وكلما باضْت وفقَس بيضها أتى إليها الثّعلب،  ىبأعلكانت هناك حمامة تسكُن  
.إليه بفرخيها فترمي إليِه بهما وأخَذ يهددها بالصعوِد إليها ، إن لم ترمِ   

في يوٍم مَن األياِم ، وقفْت الحمامةُ على النخلِة حزينةً تنتظُر قدوَم الثّعلَب  
الماكَر فرآها طائًرا مائيًا يقاُل لهُ مالَك الحزيِن ، وعرَف  منها سبُب حزنها . 

الثّعلُب وهددِك  فقال لها : إّن الثّعالَب ال تستطيُع أن تتسلَق األشجاَر ، فإذا جاءَ 
فعلت معهُ ذا استطعْت . فلما حضَر الثّعلُب،فال تسمعي كالمهُ وقولي له : اصعْد إ

الحمامةَ كما أوصاها مالَك الحزيِن واستطاعْت أن تتخلَص مَن الثّعلِب الماكِر 
 فولى مَن المكاِن وهو يجُر أذياَل الهزيمِة . 

  أستخرُج مَن الفقرِة الّسابقِة مايلي 

تنوين فتح : ________________________            كلمة بها  -24  

تنوين كسر : _______________________كلمة بها   -25   

     _____اسم حيوان : ________________________ -26

_____فعل ماضي : _______________________ -27   

       _____فعل مضارع: _______________________ -28

______________حرف عطف : _____________ -29  

         ___: _____________________ الم شمسيةكلمة بها  -30

__رية : ______________________الم قم كلمة بها -31   

          __كلمة بها مقطع ساكن : _____________________ -32

__كلمة بها حرف مشدد : ____________________ -33   
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 34- أكمُل الفراَغ اآلتي بحرف العطِف المناسِب 

و  ( –أو  –)   ثّم                                         

فطوري فقالت لي أمي : عليك أن تشرُب  تناولت ___ِ استيقظُت في الّصباحِ الباكر 
. ____ جاءت الحافلة وذهبت إلى المدرسة حليبًا ____عصيًرا  

_____________________________________________ 

 35- أصُل الكلمة بما يناسبها   

بقرة                      اسم نبات -  

ن احة                    اسم حيواتف -  

اسم مكان    مدرسة                 -  

اسم إنسان      طاولة                 -  

ماداسم ج                      يبطب -  

 

 36 -أصنُّف األفعاَل وفَق الجدول اآلتي

فهمنا (                        –أرسُم  –نكتُب  –شاهدُت  –تلعُب  –يقرأُ  –) شرَب   

 فعل مضارع  فعل ماضي 
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 الّسؤال الّرابع :_المهارات الكتابيّة: 

  اإلمالء

 37-أكتشُف الخطأُ في الكلماتِ  التي تحتها خط ثّم أقوم بتصويبه

 * خدَع أثعلبُ  المكاُر الغراَب وجعله يغني.                     )                  ( 

 * قرأُت كتابن عِن الّشيخِ زايد رحمه هللا.                      )                    ( 

 * ألعبو كّل يوٍم مع أصدقائي.                                  )                    ( 

 * ركبت أمي الّصيارةَ  مسرعةً.                                )                    ( 

 * وضَع صديقي الكتاَب على التاولِة .                          )                   (

 * حرسَ  القلبُ  الحديقةَ بإخالٍص.                              )                    (

 38 - أعبُر عِن الّصور اآلتيِة بجملة مفيدة

 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

________________________________________ 
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 ثانيًا التّعبير:

39- أرتُب اْلجمَل اآلتية ألصُل إلى قّصٍة مفيدٍة ثّم أقترُح عنوانًا مناسبًا لها مع 
 إعادة كتابتها بخِط منّظٍم وجميٍل. 

 

 

 

 

 

 )    (  فمّر به ثعلٌب وكان يمشي على مهٍل .

 )   ( وقَف الغراُب على الّشجرة ممسًكا بقطعة مَن اْلجبِن .

نك إذا غْنيت فستُْطرب كل من الغابِة .)   ( قال الثّعلُب للغراِب: الشَك أ  

 )   ( أمسَك الثّعلُب بقطعِة اْلجبِن وجرى بعيًدا وهو يضحُك.

 )   ( صدَق الغراُب الثّعلب وفتح فمه ليغني فسقطت منه قطعة اْلجبِن.

                   ___________________________  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________  

                        


