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 مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي األّول –لغري الّناطقني هبااللغة العربّية 
 _______________:الّتاريخ ______  (     10  )  الّصف _________       _________:االسم 

 
 السّ ؤال األوَّل: من درس )   ثََ ن   الظّ  لّ     (

:األسئلة  اّليت تليهاعلى  جيب  أقرأ  مث أ_  
 .والشَّمُس َقويَّة   ا،كان اليوُم حار  . وقطٌة وكتكوت فيٌل ومجٌل وخروٌف ومحاٌر وخروفٌ . َخرََج َسبعُة َأصحابٍ يف رِحلة

فأجاَب "  ِظلِ ؟ ين أن أمِشَي يفأميِكنُ :" قال اجلمُل للفيل. َنظَر اجلمُل إىل ِظلِ ِه فَ َوَجدُه أصَغَر ِمن ِظلِ  الفيل
 .تَرَك اجلمُل مكانَه وَمشى يف ِظلِ  الفيِل َوُهو سعيدٌ . "ِب؟ نَ َعم، َمرحب ا:"لفيلا

قَ َفَز احِلصاُن وساَر يف الظِ لِ  ِِبواِر . واَفَق الفيل" أمِشَي يف ِظل ؟ أمُيكُنين أن " :أَعَجَبِت الفكرُة احِلصاَن، فقاَل للفيل
صاَح " َن ِمينِ  وكاَن ِمَن الواِجِب أن تستأذ رُي يف ظلي  أيُّها احِلصان،َت تسأن: "َغِضَب اجلََمُل وقال للِحصان .اجلمل

ما فَ َعلُه  مث فَ َعَلِت القطةُ . طََلَب اخلروُف ما طَلَبُه احِلصان ووافَق الفيل... وأََمَرُه أن َيسُكَت َفَسَكت الفيُل يف اجلمل،
ملاذا ال :" فقالت َله الِقطَُّة  .يدُهَو يشُعُر ابحلر  والتَّعِب الشَّدوكاَن مَيشي وَ  بَِقَي الَكتكوُت وحدَه يف الشَّمس .اخلَروف

َع الفيُل ما قالتُه الِقطَُّة فَ َغِضَب ِمنها وقالَ  "أتيت وََتشي يف الظلِ  ِمثلَنا   إذا كان الكتكوُت يريُد أن مَيِشَي يف الظ ل ِ : "َسَِ
مس وظهرت ِظالُل أشرقِت الش   حلِتها،بَينما كاَنت احليواانُت راجعُة ِمن رِ  يف الَيوِم التايل،. ..فَ َعليِه أن يطُلَب ذِلَ؟ مين

 .لكنَّ احليواانِت مل تتشاجُر وكانت مساملة. األشياء
 

:ا بني القوسنيحيحة مّ الصّ  أختار  اإلجابةَ  -0  
: من األصدقاء َمْن كان أكرب ظال  _1  

 ) اجلمل _ احلصان _الفيل _القطة (
: حلصان عند وقوفه يف ظل الفيلَمْن َغِضَب من ا_2  

 ) احلمار_ اجلمل _اخلروف _القطة (
: ةمن القط   ملاذا َغِضَب الفيلُ  _3  

 ) ألهنا وقفت يف ظله _ألهنا قالت للكتكوت قف يف الظل مثلنا_ ألهنا وقفت بعيد  ا عن ظله (
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: كيف ذهبت ظالل احليواانت_4  
 ) سحابة كبرية غطت الشمس _ أمطار غزيرة _ لوجو د حرارة شديدة(

 : ايلالت   كيف عادت احليواانت يف اليومِ _5
 ) متشاجرة _متساملة _حزينة (

:أعاله أستخرج  من النصّ _7  
 حرف جر:من و يف                   ضد كلمة "َغِضبَ ":هِدأَ  

 املضارع من "قَ َفزَ ":يقفزَ                     اسم جمرور:الظِ ل ِ 
 كلمة هبا ال مشسية :اجلمل                 كلمة هبا ال قمرية:الفيل

وملاذا قال ذلك؟" أميكن ين أن أمشي يف ظ لّ ك ؟"َمْن القائل  -3  
 قال ذلك هو اجلمل وقال ذلك ألّن الشمس كانت حرارهتا قوية ويريد  اإلحتماء منها.

ماذا فعلت الشَّمس ابحليواانت؟_4  
 كانت حرارهتا قوية عليهم وجعلتهم يبحثون عن ظلّ  ليحتموا به.

.أكتب  هناية  أخرى للقّصة الّسابقة -5  
 رجعت  احليواانت حزينة والشمس قوية  وتشاجرت َمْن حيتمي يف ظل الفيل.

 
 (النصب واجلر االسم املفرد يف حالة)اين من درس ؤال الثّ السّ  

:وأضبطه ابلشكل ا حتت املفعول بهأضع  خط   -0     
 1_َشِرَب الولد املاءَ .

 2_وضعُت الكتابَ  على املكتبة.
 3_زران املتحفَ  أمس.

 4_يصطادُ  الن  اس الس  م؟َ  من الن  هر. 
 5_ قرأَ  الط  الب القصةَ .
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  :أمأل  الفراغ بكلمة مناسبة -7
(احلديقة_الفضاء_طالب  _ يف  ) 

 1_ذهبُت إىل احلديقةِ  القريبة من بييت.
 2_  طالبُ  العلِم طريقه مليء ابلن  جاحِ .

 3_ قضيُت معظم وقيت  يف صيد الس  م؟.
 4_وصلَ  رو  ادُ   الفضاءِ  إىل األرضِ  بسالمٍ .

 
 :كما يف املثالني  تية  اآل أ جيب  عن األسئلة   -3
.َقَضيُت ُمعَظَم وقيت يف صيد السََّم؟, هل اصطدَت السَّم؟         نعم_1  
.القصصَقَضيُت معظم وقيت يف قراءة , هل َقرأَت الَقصص         نعم_ 2  

 3_َهل استعملَت احلاسوَب     نعم، َقَضيُت معظم وقيت يف قراءة القصص.
 4_َهل كتبَت اخلطاابت        نعم، َقَضيُت معظم وقيت يف كتابة اخلطاابت.  

 5_ هل َلعبَت ُكرة السلة       نعم، َقَضيُت معظم وقيت يف َلعب كرة السلة.
 6_ هل َرَسَت اللوحات     نعم، َقَضيُت معظم وقيت يف رسم اللوحات. 

:(اليت)و أ( الذي)ــــــأربط  ما بني اجلملتني ب -4  
 1_الفالح هو الذي يزرُع األرض.

 2_قرأُت القص  ةَ  اليت اشرتيتها أمس.
 3_أخيت الصغرى هي  اليت سافرت مع أيب .

 4_الط  بيب هو الذي يعاجل املرضى.
 

(العودة من العطلة  ) الث من درس ؤال الثّ السّ   
 :جيب  على األسئلة اّليت تليهاأ   أقرأ مثّ 

.طلة صيفية سعيدةقضيت ع ؟ال بد أن   :وفاء  
.قضينا شهرين كاملنيو  إىل املصيفِ  ذهبتُ  ،نعم: حسام  

.يف لندن إىل أخي الذي يدرسُ  أان سافرُت مع أسريت: نورة  
.ة عند جديقضيُت معظم العطلة يف القريِ : معتصم  

.اأزور مكتبة احلي كل يوم تقريب   كنتُ .نة املدي أان مل أغادرْ : وفاء  
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راسة اي وفاء وماذا تفعلني غري القراءة والد  : حسام  
.عامل ال ينتهي. وُروَّاد الفضاء.. َعِن الفل؟ والفضاء كنُت أقرأُ : وفاء  

.مارم؟ وقطف الث  الس   وقيت يف صيدِ  مَ عظَ ُت مُ ضيْ قَ  :معتصم  
.على الشاطىءِ  ابلكرةِ  يوم ونلعبُ  كنا نسبح كل  . َمَع األسرة اممتع   اقضيُت وقت  : حسام  

.حنُن زران املتاحف واملعارض يف لندن وشاهدان مسرحية غنائية وجتولنا يف احلدائق :نورة  
 

:تيةالعبارات اآل أ كمل   -0  
 1_" معظم وقيت يف صيد الس  م؟." القائلُ  هو: معتصم.

 2_ال  يت زارت املتاحف واملعارض هي: نورة والذي قضى و قته يف السباحه هو: حسام.
 وال  يت قضتِ  العطلة يف القراءةِ  هي:وفاء. 

 3_حدثَ  هذا احلوار بعد العودة من العطلة.
ماذا استفدت  من احلوار الّسابق؟ -7  

 احلفاظ على الصداقة ومجال اللقاء بعد العودة من العطلة.
.أكتب  عنواان  آخر ا للحوار الّسابق -3  

 األصدقاء وحديث العطلة.
.أكتب  يف سطرين، عن عطليت يف العام املاضيّ  -4  

 ترتك اإلجابة للطالب .
 : أستخرج من الّنص الّسابق ما يلي -5

 .َمرح ومسلي":ممتع " مرادف  -2  َسكة":األَساك " مفرد  -1
 حدائق":حديقة " مجع  -4  سعيدة":حزينة " ضد  -3
 حنن:ضمري متكل م -6  احلدائقِ :اسم جمرور -5
 السم؟ِ : مضاف ا إليه -8  رينشه:مثىن -7
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 التعبريالّسؤال الّرابع 
خر كتاب آ_ هوااييت_مهنة والدي _نه الدراسية الس  _ عنواين_ عمري_ اَسي )عن نفسي   عر فُ أ فقرةيف  -1

 (.قرأته
 ترتك اإلجابة للطالب.

 .أرسُم شجرَة عائليت، وأكتُب بعض اجلمل عنها -2
 ترتك اإلجابة للطالب.

 
 

 
 


