
1 
 

 

 

 مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول

 2019-2020العام الدراسي  

 10/2019/  التاريخ         __________الشعبة:_____ - خامسالالصف : 

 لغير الناطقين بها المادة : اللغة العربية   _____________اسم الطالب : _               

 فهم املقروءالّسؤال األّول: 
 ( ألعاب الكرة) : تليهااألسئلة اليت لىيب  عأ جالفقرة اآلتية مثّ  قرأ  أ-1

 
 ؟هو شكل كرة القدم ما -1

 مستطيلة د(          بيضاويةج(         مربعب(       دائريةأ( 

؟كم فريق في مباراة كرة القدم -2  

 خمسة فرقد(            فريقانج(           ثالثة فرقب(        فريق واحدأ( 
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الشخص الذي يمسك كرة القدم بيده هو____________. -3  

الفريق -4      الهدف    -3       حارس المرمى    -2           الالعبين   -1  

._______الملعب هو  -4    

المدرب -4     هو الكرة  -3     قطعة من المالبس -2     قطعة من األرض-1  

كم عدد الحكام في مباراة كرة القدم؟ -5  

أربعة -4         عشرة – 3        خمسة           -2             واحد   -1  

             عرضه   :ه  طول ضد: -7                              أحكام   : حكمجمع:  -6

  ب- أستخرج   من الفقرة السابقة:

 سحرت ، ُسّميت فعل: -2                                  الملعب ، كرة اسم : -1

 من في، حرف جر: -3

 (ركوب الخيلثانيًا: من درس )

 ية:جيب  عن األسئلة التّالأ  الفقرة اآلتية ثّم  قرأ  أ

 يوميات فارس 

تََذَكُر كاَن َهذا اْليَْوَم أَْجَمُل َيوٍم في َحياتي ، ألََن ُمَدربي قاَل لي أَني أَْصبَْحُت فاِرًسا ماِهًرا في ُركوِب اْلَخْيِل . أَ 

أَوَل َيْوٍم في التَّدريب ِ ُكنُت أَْشعُُر باْلَخْوِف الشَّديِد ، ألَنني لم أَْستَطْع ُركوب الِحصان َوحدي َواْلُجلوس على 

لسَّْرجِ وإْمساك اللجام أما اآلن بعد التَّدريِب الُمْستَِمِر أَْصبَْحُت فاِرًسا أَْرَكُب اْلِخيَل بِسهولٍَة َوِبثالِث سرعاٍت ا

حيُث أمشي ببطئ وأجري بسرعة ثم أقفُز فوق اْلَحواِجِز . َكم أنا فخوٌر ِبنَْفسي َو ُمتََشِوٌق لمسابقة الخيل في 

 دبي .   

 ؟نصما عنوان ال -أ

 يوميات فارسج(               سفرب(ال           القراءةأ(                 

 ؟لماذا كان يشعر الفارس بالخوف -ب

 ألن المدرب ضربهج(    ألنه لم يستطيع ركوب الحصان وحدهب(     ألنه ماهرأ(       

 ؟ماهو ضد كلمة سريع -ج

 بطيءج(        ماهرب(         مريحأ(                       
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 نكتب الجملة الصحيحة أسفل كل صورة: -د

 
 ثالثاً: من درس )القراءة(

 :ي تليهجيب  عن األسئلة التأ   الحوار اآلتي ثم  قرأ  أ

 جاك                                                                                  سمير                 

 

 

 
 ما موضوع الحوار؟ -1

 مدينة األلعابج(           حديقة الحيوانب(أ( معرض الكتاب                         

 أين يوجد معرض الكتاب؟ -ب

 ج( أبو ظبيأ( دبي          ب(الشارقة                            

 .العلميةتب وجاك يحب الك الخياليةسمير يحب الكتب  -ج

 ماذا تفعل القراءة للذاكرة؟-د

 ضعفج( تب(تقوي             أ( تقتل                        

 اختار عنوان آخر مناسب للنص. -ذ

 يب(السباحة            ج( الجرأ( القراءة                           

 

أهالً يا سمير فكرة رائعة، أحب الكتب 

 معك.العلمية كثيراً. يسعدني أن أذهب 

تقوي الذاكرة و تزيد ألن القراءة 

 المعرفة.

 

 

مرحباً جاك. كيف حالك؟ سأذهب اليوم 

. إلى معرض الكتاب الدولي في أبوظبي

وأريد شرائها .                     أحب الكتب الخيالية 

 هل تريد الذهاب معي؟
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 اإلجابات في أماكنها المناسبة: ضع  أمن خالل فهم الدرس 

 – 2015 –حممد بن راشد آل مكتوم  –مخسون كتاب  –من خالل املدرسة  –حب القراءة 
 درهم. 500.000

 .محمد بن راشد آل مكتوب       من أطلق مسابقة حتدي القراءة؟ .1

           2015مىت أطلقت هذه املسابقة؟  .2
 حب القراءة    املسابقة؟ما اهلدف من  .3
 من خالل المدرسة     كيف يشارك الطالب يف املسابقة؟ .4
 خمسون كتاب   كم كتاابً يقرأ الطالب بنهاية املسابقة؟ .5
 درهم 500.000  :حيصل الفائز األول على أكمل .6

 ً  (في مدرستي: من درس )رابعا

           :ي تليهاالفقرة اآلتية ثّم أجيب  عن األسئلة الت قرأ  أ

 
 

 

 

 

 

 

 ؟يومكم في المدرسةِ  كانَ  األم: مرحباً  يا صغاري كيفَ 

 مدرسية.القوانين الْ  األول في اتباعِ  صفي بالمركزِ  كانت سعيدة. لقد فازَ  آدم: تجربتي اليوم في المدرسةِ 

 األم : أنا فخورة جداً بك يا آدم.

ريان: أما أنا كانت تجربتي صعبة اليوم؛ لقد نسيت مالبس الرياضة ولذلك خسر فريقي بسبب عدم 

 مشاركتي في المباراة.

 األم: ال بأس يا ريان المهم أن نتعلم من تجاربنا.و ماذا عنك يا إيثن؟

دقائي إلى )مركز بن راشد للفضاء( مع أصْ  بحماس: تجربتي كانت مثيرة اليوم ؛ ذهبنا في رحلةٍ إيثن ردت 

 لعبنا وتعلمنا وضحكنا كثيراً.

 األم إنها تجربة مثيرة حقاً.
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 اختار عنوان مناسب للنص.-أ

 في المستشفىج(             القراءةب(       في المدرسةأ(    

 األبناء في القصة؟كم عدد  -ب

 ة                                               ثالثج(           أربعة         ب(        خمسة    أ(   

 كيف كانت تجربة ريان؟                -ث

 جميلةج(                  صعبة    ب(                 سهلةأ(  

 ألنها________________________نكمل: تجربة إيثن مثيرة  -د

 فازت في المباراة.ج(          ذهبت إلى المدرسةب(      ذهبت في رحلة مع أصدقائهاأ(      

 آدم بالمركز األول ألم _________ لفوز صفا -ذ

 ج( فخورة أ( حزينة                 ب(حنونة                       

 (يف بييت: من درس )خامسا  

    : تليهااألسئلة اليت علىاآلتية مثّ أجيب  ات الفقر  قرأ  أ

 سارة  جون                                     سوزان 

اسمي سوزان، أعود كل يوم 
، من المدرسة متحمسة 

فأتناول طعامي ثم ألعب مع 
أشاهد أصدقائي، بعد ذلك 

التلفاز مع أسرتي ، و أخيراً 
 أستعد للنوم.

اسمي جون ،أحب اللعب مع 
، لكنني أحب أصدقائي كثيراً 

القراءة أيضاً. بعد المدرسة 
مع  ألعب لمدة ساعة

 أصدقائي.

 . كم أحب أناسمي سارة
لذلك ألعب مع أصدقائي! 

انتهي أوالً من قائمة المهام 
سرتي في التي تبدأ بمشاركة أ

تناول الطعام و األعمال 
أدرس لمدة المنزلية، ثم 

ساعة بعد ذلك ألعب مع 
 أصدقائي.

 من يحب القراءة؟ -أ

 ج( جونأ( سارة            ب(سوزان                                  

 سارة______________.من المهام التي تقوم بها  -ب

 تحب القراءةج(           أشاهد التلفاز  ب(أ( أدرس لمدة ساعة                         
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 ؟(سةأعود كل يوم من المدرسة متحم )من القائل: -ج

 ج( سوزانب(سارة                           أ( جون                                

 كم ساعة تدرس سارة؟ -د

 تج( ثالث ساعاب(ساعة واحدة              أ( ساعتان                                  

 :السؤال الثّاني:المهارات اللغوية 

 

 

    

 

 

 

 

 

 هم(هما، ،هي ، )هو   :املناسبضمري مل  اجلمل ابلكأ  -أ

 العصري.     يشرب  هو   -1

 العصري.      يشرابنمها   -2

  العصري. يشربوا هم -3

  .العصريتشرب  هي -4

 

 

 ضمائر الغائب
و ، هي، هما، همه  

 

 هو : للمفرد المذكر

 هي: للمفردة المؤنثة

 هما: للمثنى

 هم: للمجموعة
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 )فوق ، تحت ، على ، بين ، داخل( ظرف المكان المناسب مع كل جملة: ضع  أب_ 

 السحاب.فوق الطائرة  -أ

 

 المسجد والحديقة. بينالبيت  -ب

 

 الطاولة. علىالكتاب  -ت

 

 الحقيبة. داخلالقلم  -ث

 

 .الكرسي تحت القطة -ج

 

 )صباحاً، مساًء ، ظهراً، ليالً ( ظرف الزمان المناسب مع كل جملة: _ أضع  -ج

 

ً  أذهب  إلى المدرسة   -ح  .صباحا

 

 ظهراً.أتناول  طعام الغداء  -خ

 

 مساًء.غرب  الشمس ت -د

 

 ليالً.أشاهد  القمر  -ذ

 أ ميز  بين ظرف الزمان وظرف المكان في الجمل:

 (  نزماينزل  المطر  شتاًء.                  )    -1

 ( زماننتناول العشاء مساًء.               )     -2

 (  زمان  نذهب  إلى الشاطيء صيفاً.         )  -3

 (   زماننعود من المدرسة نهاراً.           )   -4
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: تتكون اجلملة من   

 أقسام الكاّل م :
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الَولد    

 يَلعب  

 يف

 يلعب  الولد   في الَحديقة  
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 ؤال الثّالث: أوًًل مهارة اإلمالء:السّ 
 الّصحيحة إمالئيًا مما بيَن القوسين  :ختار  الكلمة أ -أ

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

 يظهب(    -يذهب  -إلى المدرسة.                           )  يزهب  ____  أخي -2
 

 ( الطئرة -التائرة  -الطائرة )                               ._____بـ  يسافر أبي  -3
 

 فنضك ( -فندق  -في ____ كبير.                         ) فندك صديقي يقيم  -4
  

 (التلفاز  -الدلفاز  -) الطلفاز           .         نشاهد _____ في المساءنحن  -5
 

 الفكير ( - الفقير -) الكير                    أنا أساعد الرجل ____.            -6
 

 المتعم ( -المطعم  -نحن نتناول الّطعام في ______.                  ) الطعم  -7
 

 تلميز ( -تلميذ  -) تلميظ   خالد ____ مجتهٌد.                                  -8
 

 الثلة ( -الصلة  -السلة  _____.                      )أخي يفضل لعبة كرة  -9
 

 ثانيًا :) مهارة الكتابة (

 الكلمات التاّلية إلى اًلنجليزية: ترجم  أ   -أ 

Word Translation 

 home البيت

 school مدرسة

 passport جواز سفر

 games ألعاب

 poor فقري

 reading القراءة
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  مفيدة: هذه الّصورة بجملأ عبّ ر  عن  –ب 

 

 يلعب  الولد كرة القدم. 

 

 تشرب  البنت  العصري.              _                             
 

 :الكلمات مكونًا جملة مفيدة أرتب   -ج 

 المدرسة. -ذهب  -إلى  -الولد  -1

 ذهب الولد إلى المدرسة.     

 كبير. -هذا  -مطعم ٌ  -2

 هذا مطعٌم كبيٌر.     

 .تقرأ -فاطمة  -القصة  -3

 تقرأ  فاطمة  القصة.      

 سفر. جواز -يحتاج  -إلى   -فريد  -4

 يحتاج  فريد إلى جواز سفر.      

 .أحمد -الركوب   -يستلم  -بطاقة  -5

 . أحمد بطاقة الركوبيستلم        

 


