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 للناطقين بغيرها المادة :اللغة العربيّة                                            

 2019-2018مراجعة امتحان نهاية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 
 _____             _:_____ التّاريخ: _____الّشعبة(الخامسالّصف ) االسم: _____________

 فهم المقروءالّسؤال األّول: 
 ) درس الولد األمين (الفقرة اآلتية ثّم أجيب  عن األسئلة التّالية: أقرأ  -أ

 سمير ولٌد فقير ، هو تلميذٌ في صف سامي، و يجلس على طاولٍة خلف سامي.
  اشترى والد سامي البنه قلًما جديًًدا.وتمنى أن يكون عنده مثله. 

مع رفاقه ، ضاَع القلم. عاَد سامي إلى وفي يوم من األيام،  عندما كان سامي يلعب 
 البيت

 باكيًا. وبينما كان سمير يلعب في الملعب وحده، وجد القلم وفكَر أن يضعه في جيبه. 
إلى الناظر وأعطاه القلم . فرح النّاظر من  سامي لكنه تذكر أن يكون أمينًا فذهب

 سمير وأعطاه هديةً.
 ماذا اشترى والد سامي البنه؟ -1

_________________________________________ 
أين يجلس سمير؟ -2  

________________________________________ 

كيف عاد سامي إلى البيت؟ -3  

_______________________________________ 

معنى: أمين:_______ -5ضد: اشترى: ______                            -4  

باكيًا: _______                  ضد: -7                      جمع: قلم :______         -6
 ستخرج من الفقرة السابقة:أ -ب
 فعل:______ -2اسم :________                                    -1
 حرف جر:_____ -3
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 ثانيًا: من درس )السفر(
 الفقرة اآلتية ثّم أجيب  عن األسئلة التّالية: أقرأ  

إلى اندونيسيا بالّطائرة. يحتاج فريد إلى تأشيرة سفر. يحمل فريد حقيبة  يسافر فريد 
  وجواز سفر. يذهب فريد إلى المطار . يقف أمام موظف الجوازات ويكتب البيانات

ثم يستلم بطاقة الّركوب. تغادر الّطائرة في الّساعة الّرابعة. ينزل فريد في فندق 
 شيرتون.

 ؟أين يسافر فريد -أ
 ج( اندونيسيا         ب(الهند                             أ( مصر           
 كيف يسافر فريد إلى اندونيسيا؟ -ب

 ج( سيًرا على األقدام       ب(بالّطائرة                       أ( بالّسيارة        
 متى تغادر الطائرة؟  -ج
 ّرابعةج( الّساعة ال        ًحا       ب( صبا         أ( الّساعة الواحدة          
 جمع: تأشيرة: ______ -د
 ة(شارت                   ج( إشارب     أ(تأشيرات                       
 

 :ؤال الثّاني:المهارات اللغوية السّ 
 دائرة حول الفعل الماضي في الجمل التّالية: أضع   -أ 
 

        
 
 

 

 كتَب خالد  الّدرس أمس. -1

 األخباَر. ت  قرأمي أ -2

 خرَج الولد إلى النّادي يوم الجمعة الماضي. -3

 أمي ذهبت إلى الّسوق. -4
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بالفعل المناسب مع أكمل  الجمل -ب

ضمائر    الغائب:

شرَب _ شربت   _   ) شربوا _ 
 شربا _ شربن         (

هو   -1 _____ العصير.     

 هما_______ العصير.             -2

  هم _____  العصير. -3

  .هي _____ العصير -4

                    .هن _____ العصير -5

 
 

 الكلمات من المفرد إلى المثنى: ج_ أحول  
 
 
 
 
 

بوضع خط)___( تحت المبتدأ ودائرة  )         (  االسميةد_ أحدد أركان الجملة 
 :حول الخبر

 الحديقةُ واسعةٌ.              -1

 ) ان ( المثنى     المفرد     
  مهندس
  حديقة
  ةطبيب
  مزارع
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 الولدُ يأكل السمك.         -2
 .     جميٌل  العصفورُ  -3
      .              ظيفٌ البيُت ن -4
 ؤال الثّالث: أواًل مهارة اإلمالء:السّ 

 إمالئيًا مما بيَن القوسيِن :أختار  الكلمة الّصحيحة  -أ

 -الحقيبت  -) الحكيبة         حمل الولد ______ .                         -1
 الحقيبة(

 يظهب(    -يذهب  -)  يزهب        إلى المدرسة.                       أخي  ____ -2
 الطئرة -التائرة  -) الطائرة                                  ._____بـ  يسافر أبي  -3

) 
 فنضك (  -فندق  -) فندك     في ____ كبير.                       صديقي يقيم  -4
التلفاز  -الدلفاز  -) الطلفاز                         .نشاهد _____ في المساءنحن  -5

) 
 الفكير ( -الفقير  -) الكير                      أنا أساعد الرجل ____.            -6
المتعم  -المطعم  -) الطعم       نحن نتناول الّطعام في ______.                 -7

) 
 تلميز ( -تلميذ  -خالد ____ مجتهدٌ.                                 ) تلميظ  -8
 الثلة ( -الصلة  -أخي يفضل لعبة كرة _____.                       ) السلة  -9

 :) مهارة الكتابة (ثانيًا 

 أترجم الكلمات التاّلية إلى االنجليزية: -أ 

Word Translation 

  المطار

  اشترى

  جواز سفر

  تغادر

  فقير

  أمين 

  مفيدة: عن هذه الّصورة بجملة أعبر   -ب 
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___________________________ 
 

                             __________________________ 
 :الكلمات مكونًا جملة مفيدة أرتب   -ج 
 المدرسة. -ذهب  -إلى  -الولد  -1

.___________________________________ 

 .كبير -هذا  -مطعم ٌ  -2
.__________________________________ 

 .تقرأ -فاطمة  -القصة  -3

.__________________________________ 

 تأشيرة سفر. -يحتاج  -إلى   -فريد  -4

.__________________________________ 

 فريد. -الركوب   -يستلم  -بطاقة  -5

.___________________________________ 

 
 

 مع أطيب األمنيات بالنّجاح والتّفوق


