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 اللغة العربيّة :المادة

 مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول
 2020-2019للعام الّدراسي  

  11/2019/ :   التاريخ                            ______االسم: _________
  بغيرهاة للناطقين المادة : اللغة العربي                 ___ ------- عبة:الشّ   بعالسا :الّصف

 الفهم واالستيعابالّسؤال األّول:

 (: أهمية العملدرس) جيب  عن األسئلة التّالية:أالفقرة اآلتية ثّم  قرأ  / أأ 

 

 
 
 
 

 
 
 للنص؟ رئيسةما هي الفكرة ال -1
 اإلحتياجات والرغباتد(         المجتمعج(      تحقيق الذاتب(     أهمية العملأ(     

 ؟تعريف العملما  -2
ٍ ب(     أهمية العملأ(       ٍ أو عضلي   لتواضعد( ا     المجتمعج(       هو بذل جهٍد عقلي 

 .___________و  ___________العمل هو َمصد َدخٍل إلعالِة أكمل:  -3

 من أثر العمل على حياة الفرد: -4
 الت كافُل بيَن الن اسد(  ج( أن ينام    ب( يدفع النقود  تَطور َشخصية الفَرد وتَحقيق الذ ات  أ(    
 ______________.أثر العَمل على الُمجتمعِ تتمثُل: _____________ و أكمل: -5

 

 

ٍ لتحقيق نَتائج ُمعينة. يُؤثر الَعمل  ٍ أو عضلي  يُعرف العمل بأنه بذل جهٍد عقلي 
على الفرد وعلى الُمجتمع. أثر العَمل على الفرد: تَطور َشخصية الفَرد، 
تَحقيق الذ ات ، يُساعد في تَكوين رؤية للُمستقبل. كما هو أيًضا َمصد َدخٍل 

عَمل يُهِذب األخالق ويُعلُم أَدَب الحواِر إلعالِة األفراِد والعائالِت، أيًضا ال
 واالسِتماع والت واضع مَع الن اس. 

أما أثر العَمل على الُمجتمعِ تتمثُل في تَنشيِط اقتِصاد الد ولة وتَقوية أواِصر 
 الت كافُل بيَن الن اس.
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 درس: ليس مجرد هاتف() جيب  عن األسئلة التّالية:أالفقرة اآلتية ثّم  قرأ  أب/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 . كيف صار الهاتف جزًءا أساسيًا من حياة الفرد؟1

ال يتَحرك ُمعظم الن اس إال وَمعَهم هاتفهم                                 ألنه َحلقة َوصل بيَن الفَرد واآلخرين     ب( أ(    

 َوسيلة ُمساعدة إلنجاز الَكثير من األعمال    ج ( ألن الهاتف 

تحِرك والّشاحن؟ . لماذا2 عظم النّاس إال وَمعَهم هاتفهم الم   ال يتَحرك م 

َوسيلة ُمساعدة إلنجاز الَكثير ألن الهاتف ب (    أنا أحُب هاتفي ، لِكني أحُب أمي أكثر   أ(   

 جزًءا أساسيًا ومهم   الهاتف يمثلُ  أصبحَ من األعمال            ج( 

  ستخدم الهاتف؟. في ماذا يَ 3

ال يتَحرك ُمعظم الن اس إال َكثيًرا من الواِجبات الَمدرسية     ب( أ( يستخدم هاتفه في إنهاء ال   

 أنا أحُب هاتفي ، لِكني أحُب أمي أكثروَمعَهم هاتفهم        ج ( 

 . لماذا يَلتزم بأمِر أمه؟4

ال تَغضُب وتَحِرمني ِمن هاتفي      َكيألنه يحبها ب(     ألنه َحلقة َوصل بيَن الفَرد واآلخرينأ(   

  جزًءا أساسيًا ومهم   الهاتف يمثلُ  أصبحَ ج( 

جزًءا أساسيًا ومهم من حياة أي شخص. ألنه   الهاتف يمثلُ  أصبحَ 
َحلقة َوصل بيَن الفَرد واآلخرين وهو أيًضا َوسيلة ُمساعدة إلنجاز 

ال يتَحرك ُمعظم الن اس إال وَمَعهم هاتفهم الَكثير من األعمال، لذلك 
 الُمتحِرك والش احن.

ية كما استَخدَمه استَخدُم هاتفي ألُنهي َكثيًرا من الواِجبات الَمدرس
 أيًضا للِعب والت واصل مع أصِدقائي.

أنا أحُب هاتفي ، لِكني أحُب أمي أكثر، لذلك ألتَِزم بأواِمرها  َكي ال 
 تَغضُب وتَحِرمني ِمن هاتفي.
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 درس: ليس مجرد هاتف() :التّاليةجيب  عن األسئلة أالفقرة اآلتية ثّم  قرأ  أ ج /
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفردات المناسبة:الفراغات المقابلة للعبارات بال د/ أمل  

 
 الكلمة بمرادفها: / أصل  هـ

 بمرادفها الكلمة

 أصدقاء العائالت

 األسـر ملحقات

 إكسسورات أصحاب

 
 
 

َحياتنا األسـرية والد راسية، ومن  فاصيلميع تَ زة اإللكترونية على جَ سيطر األجهِ تُ 
الص عب تَخيل الَحياة بدون وجود َهذه األجِهزة. أصبَحت َحياتنا ُمرتبطةً بشبكِة اإلنترنت، 

ٍ مكاٍن. ِ َزماٍن و من أي   َوصاَر الُوصوُل إلى أي شيٍء ُمتاحاً في أي 

ل اإلكسـسوارات بل لم تَعد األجِهزة اإللكترونية ُمقتصرة على الُكمبيوترات وُملحقاتها مث
أصبح الهاتف َشـبيها بكمبيوتر َصغير يحتفظ بملفات وبيانات وأرقام ووسائل، بل صار 

 هو الحاسبة والكاميرا وجهاز المسح ومراقب للصحة.

ٍ وُكمبيوتر َمحمول في نفس الَوقت،  قريبًا ال يضطر الش ـخص إلى َحمل هاتِف ذكي 
َصحيح. َسـيصبُح الهاتف هو الُكمبيوتر والعَكسُ   
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 :ضدهاالكلمة ب هـ / أصل  
 الضد الكلمة

 الض عف الس لبية

 اإليجابية القوة 

 أبتدأ قريبين

 بعيدين انتهى

 
 المفردة بجمعها: هـ / أصل  
 الجمع لمفردةا

 أصدقاء فرد

 أعمال واجب 

 هواتف تطبيق

 أفراد صديق

 واجبات عمل

 تطبيقات هاتف
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 اللغويةالّسؤال الثّانّي: القواعد 
 الجملة اإلسمية والفعلية( :أوالً )

 

 

 

 

 

 :الجملة اإلسمية وخطين تحت الجملة الفعليةت خطًّا تح ضع  أ جيًدا ثمّ  الجملَ  قرأ  أ / أ
 . صافيةٌ ماء  السّ . 5                         ف  واسٌع الصّ  .1
 . طويلةٌ  األشجار  . 6                     .قرأت  كتاباً مفيداً  .2
ة  ممتعة.. 7                أكلت  األسماك  الذيذة . .3  القصُّ
 ذهبت  إلى المدرسِة. .4

 
 -الكلمات التّالية ِلتصبح  مرة جملة فِعلية ومرة جملة اسمية : أَرتِب  ب / 
 قََطَف. –العنب  –الفالح  –الّصيف  –في    -1

 جملة اسمية : ____________________________________________
 جملة فِعلية : ____________________________________________

 
 إماَرة . – تعيش   –في  –صديقتي  –الّشارقة  -2

 جملة اسمية :_____________________________________________
 جملة فِعلية : _____________________________________________

 
 المالبس . –إلى  –َذَهَب  –خالد  –محل    -3

 جملة اسمي ة :_____________________________________________
 _____________________________________________جملة فعلي ة : 

 
 ملة الفعلية :ملة االسمية والج  رق بين الج  ما الفَ   -4
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 الجملة االسمية هي التي تبدأ_______________________________-
 الجملة الفعلية هي التي تبدأ________________________________-

 
 -الكلمات التّالية ِلتصبح  مرة جملة فِعلية ومرة جملة اسمية : أَرتِب  ج / 
 قََطَف. –العنب  –الفالح  –الّصيف  –في    -1

 جملة اسمية : ____________________________________________
 جملة فِعلية : ____________________________________________

 
 إماَرة . – تعيش   –في  –صديقتي  –الّشارقة  -2

 جملة اسمية :_____________________________________________
 جملة فِعلية : _____________________________________________

 
 المالبس . –إلى  –َذَهَب  –خالد  –محل    -3

 جملة اسمي ة :_____________________________________________
 ____________________________________جملة فعلي ة : _________

 
 ملة الفعلية :ملة االسمية والج  رق بين الج  ما الفَ   -4
 الجملة االسمية هي التي تبدأ_______________________________-
 الجملة الفعلية هي التي تبدأ________________________________-

 
( ً  ظرف الزمان و ظرف المكان( :ثانيا

 

 

 

 

 

 ظرف المكان:
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 أمل  الفراغات بظرف المكان المناسب من الجدول التالي:أ /  

 داخل( –بجانب  –أمام  –خلف  –تحت  –)فوق 

   

   

 

  

   

 

 ظرف الزمان:

_____________ _____________ 
_____________ 

_____________ _____________ _____________ 

_____________ 
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  ال الثّالث: المهارات الكتابيةالّسؤ

 أواًل مهارة اإلمالء:
 نختار  الكلمة الّصحيحة إمالئيًا مما بيَن القوسيِن : -أ

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

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

 ( الطئرة -التائرة  -ائرة ) الط                               .______ يسافر أبي  بـ  -3

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

 التلفاز ( -الدلفاز  -) الطلفاز           في المساء.           ______ نحن نشاهد  -5

 تلميز ( -تلميذ  -) تلميظ                                خالد ______ مجتهٌد.   -6

 المتعم ( -المطعم  -) الطعم                      .______نحن نتناول الط عام في  -7

 العايل( –العايالت  –العائالت )      .         ______العمل مصدر دخل لألفراد و -8

 رويا( –رؤية  –) روية     للمستقبل.       ______العمل يساعد في تكوين  -9
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 دةً (مفي –مفيًد  –) مفيدتن            . ______استمتع بهاتفي إذا كانت اللعبة   -11

 كثيرن( –كثيرا  –) كثيًرا    من واجباتي.      ______استخدم هاتفي ألنهي   -11

 التبيقات( –التطبيقات  –.                    )الطبيقات ______في هاتفي الكثير من  -12

 االجهز( –االجهزه  –األجهزة )        كترونية علينا.         اإلل ______تسيطر   -13

 متاحن( –متاحاً  –.   )متاًح ______أي  شيء  اإلنترنت صار الوصول إلىبعد  -14

 شبكه( –شبكت  –) شبكة       اإلنترنت.______أصبحت حياتنا مرتبطةً ب   -15

 هاتفه( –هاتفة  –) هاتف  !            ______ا أحب هاتفي، ومن ال يحب أن -16

 يخرجو( –يخرج  –معاً.                     ) يخرجوا  ______ال بد لألصدقاء أن  -17

 
 ثانياً مهارة الكتابة:

مراعيًا  كلمة 30في ما اليقل عن  / أكتب فقرة عن )أحب هاتفي ألنه ليس مجرد هاتف(أ 
 : تسلسل األفكار و عالمات الترقيم و أدوات الربط و المسافة البادئة و القواعد اإلمالئية

 
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

.__________________________________________________ 

 
 تامة المعنى:أ كون جملة صحيحة وأنظر  ب / 
 

1 .._________________________ 
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2..___________________________ 
 
 
 

 
 

 
3 .________________.________ 
 
 
 

 

 
4.________________________ . 
 
  
 

 

 
5._________________________ . 
 
 
   

 

 


