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 مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول

 2019-2020العام الدراسي  
 11/2019/    التاريخ                    الشعبة:_____                -الخامس الصف : 

  المادة : اللغة العربية                                 اسم الطالب : ________________
 الفهم واالستيعاب األّول:الّسؤال 

 حوت على الشاطيء" " من درس  :أوالً 

 أقرأُ الفقرةَ اآلتيةَ ثّم أجيُب عن األسئلة اآلتية :  -أ 

 

 
 
 
 
 
 
 ؟أين يقُع جبُل حفيِت  -1

 

 جبل حفيت وجبل ثبير ؟ما هو وجهُ الّشبه بين  -2
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 أقوُم بوصِف جبل حفيت عندما يحل عليه المساء؟ -3
 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
          

 لماذا أطلق الّرحالة على جبِل حفيت اسم حوت على الشاطيء؟ -4
 

__________________________________________________ 

 -يتربعععُع هنعععاب  جنعععوي شعععرقي مدينعععة الهعععين  بشعععمو ( يشعععبهُ شعععمو     ثبيعععر  
الجبععِل اوسععوِد الّععذُ وصععفهُ امععرح القععيِم لحاععة  انلمععاِر المطععِر عليععه  وشععبله 

  إنّععععهُ جبععععُل حفيععععِت الّععععذُ ي ععععاُد يمععععُر  ععععي  ععععّل -بشععععيس( مسععععن( ملتععععف بردا ععععهِ 
الّشععععوارهِ الهععععو ق يمععععُر  قععععطح  إنّععععهُ موجععععودا حقيقععععة   ععععي  ععععّل م ععععان( وشععععاره(  

ال  و أنّهُ يرعى المارة  والّسا قين  صباح  مساء   دون   لل( أو ملل(
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 أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ مما بين القوسيِن: -ب 
    ___________     تهي    –للو   –  عبث             مهنى  لمة     لل 
  امرأة    –شاي  –ضّد  لمة   مسن     ____________                 شيس 
  حقوق   –حقا ي  –جمع  لمة   حقيقة   ____________               حقا ق 
  الّشاره   –المشروه  –مفرد  لمة   الّشواره   ___________           الّشريهة 

 أستخرُج مَن الفقرِة الّسابقِة مايلي : -ج
 

  لمتين بينلما تضاد    _____________        _________________-
 همزة وصل _______________ -همزة قطع ______________                -
 تنوين ضم ________________ -تنوين  تح _______________              -
 أسلوي نفي _______________ -_____________                 تنوين  سر -
 

 تسيل وتسيل حالوة" " من درم:  ني اثا
 

 

 

 

 

 أضُع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخطأ في الجمل التالية. -أ

                                 الأحداث القصة  ي قرية القباي البيضاء   حدثت          -1

 

                                       الالسور المحيط بالقرية له أبواي  ثيرة             -2

 
                              العامل اووقد  تمار بالحي واقحترام            -3

  اآلتي:السؤال  عنأجيُب  -ب

 ولماذا ؟  أُ شخصيات القصة  نالت إعجابب  - أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيققريةةةلق أةةةاقأًةةةدقب ةةةدابقيةةةدج قناي ةةةيقأ قي ةةةر قم  ةةةيقمثةةة ققريةةةلقباب ةةةيضقبا يسةةةي قاي ةةة ق
يفصةةة  يقاةةةلقبالةةةيا قح ةةةهق ةةةكلقياةةةي ق  ةةةيقمةةةلقحةةة ق يلةةة ق قأ ةةةكبضقاةةةهق ق  ةةةكقل ييةةةلقحةةة ق

تلةةةكلقا يةةةهقأ   ةةةيقًسةةةمقسةةةيلقبا ةةةكلقم  ةةةيايق قبا ةةةي قأةةةهققريةةةلقباب ةةةيضققشةةةه ق ةةة بقمةةةي
با يسةةةةي قيا ةةةةكشقأشقيليمةةةةكبقيةةةةكم  قحوم ةةةة  ق ق لةةةةد  قحيةةةةكم  ق قأشقيفل ةةةةكبقمةةةةيق ةةةة ق

قملسيل شقا يه.
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 الّسابقِة مايلي :أستخرُج مَن الفقرِة  -ج
 

 _____________ حرف جر   -   _____________       ضمير ر ع متصل -
 _______________اسم اشارة  -______________          جملة اسمية      -
 _______________جملة  هلية  -_____________        ضمير ر ع منفصل -
 _______________ مفرد القرى  -      ___________     السوداء  لمة   ضد -
 

 " نشيد عشق اإلماراتثالثًا " من 

 :ب عن األسئلة التي تليهايأقرأ األبيات اآلتية ،ثم أج

ا تلي           واء    ـــــوعشقب يا إماراتي ه           يداعي منب أنسام 

  زايد قد بنى مجد ا يشيُ               ثمار اومم قد دانت قطو  ا           

 ! من شاد المحبة  م يحيُ               وم  ـــــله التاريس يشدو  ل ي         

 بوــتصتردده القلوي إليه               ير ـــــــوعشقب يا إماراتي أث         

  دون القلي أنت اليوم قلي            اء   ــــــنحبب مخلصين بال ري         

 عنوان ا مناسب ا لألبيات السابقةال ضعُ أ-1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفرد  لمة   ثمار   :  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضد  لمة   المحبة   : -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمع  لمة   القلي   : -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرادف  لمة   الهشق   :-5       

 بم شبه الشاعر عشقه لإلمارات  ي البيت اوول ؟ -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أضععععُع عالمععععة صععععح أمععععام العبععععارة الصععععحيحة وعالمععععة خطععععأ أمععععام العبععععارة الخطععععأ فععععي -7
 :الجمل التالية

          زايد قد بنى أمجاد اإلمارات ال                -أ

          حي اإلمارات ق يزداد  ي القلوي ال -ي

 اللغويةالّسؤال الثّانّي: القواعد 

 أستخرُج ضمير الّرفع المتصل من الجمل اآلتية ثّم أقوُم بإعرابه: -أ 
 

المهلمات شرحّن الّدرم ال    -    
____________________________________________________ 

 
 الفالحون زرعوا الحقل  ال  -    

____________________________________________________ 
 

 يامريم  الهبي مع أصدقا ب ال -    
____________________________________________________ 

 
 لقراءة  الالولدان  ازا  ي مسابقة ا  -   

____________________________________________________ 
 
 قابلنا صديقنا أحمد  ي الّرحلة ال  -  

____________________________________________________ 
 
 قرأُت قّصة  مفيدة  عنح عالِم الحيوانات ال - 

____________________________________________________ 
 
 

 أكمُل الجمَل اآلتيةَ بضمير متصل مناسب : -ب

 * الّطالبات يسـمهـ__ الم  المهلمةال 

 * نحن شار نـ__  ي مسابقة القراءةاِل 
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 * يا مريم حا ا___على الّصالةاِل 

 * قرأ__ القّصة ثّم رسمـ__ عناصرها ال 

 * يجي علي ما أن تذا ر____ دروس ماال 

 * اووقد  از____  ي مسابقة الجرُ ال 

 :أحدُد المبتدأَ والخبَر ونوع الخبر وفق الجدول اآلتي   -ج

 نوه الخبر        الخبر        المبتدأ          الجملة         

    الحديقةُ أمام  المنزلال 

ال     البحُر ماحه عذيا

    الحياُء تاُج المرأةِال

اال     الّشمُم تشرُق صباح 

    الهلُم  ي الّصدوِرال

 

 

 الّسؤال الثالث : مهارة اإلمالء 
 أقرأُ الجمَل اآلتيةَ ثّم أقوُم بوضع خط تحت الكلمة الخطأوأقوُم بتصويبها : - أ

 
                        الّطالي يقرأون الّدرم              -1

                               يهاني بهض النّام من الس مِ  -2

ا تأجر عليه ال       -3                      اعمل عمال  صالح 

                         از أبي ب  وم ذهبية  ثيرة ال      -4

                      التّفا ل من صفات المحمن            -5
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 : المهارات الكتابية  رابعال الالّسؤ

نَصا وصفيًا عن شخصية أحبها ، مراعيًا الكتابة اإلمالئية الصحيحة وعالمات  أواًل: أكتبُ 
 الترقيم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيًا: أعبرُ  عن الصورة اآلتية بجمل مفيدة:

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 انتلت اوس لة 


