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 مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي األّول –لغري الّناطقني هبااللغة العربّية 
 _______________:الّتاريخ ______  (     11 )   الّصف _________       _________:االسم 

 
 السّ ؤال األوَّل: من درس ) احلسن بن اهليثم (

:لة اّليت تليهاأقرأُ مث أجيُب على األسئ  
يف وقٍت كاَن الَعَرُب َقد َترََجوا الكثرَي ( م565( )ه453)ُوِلَد ابُن اهلَيثم يف الَبصرِة ابلعراِق عاَم ثالمثائة وأربَعٍة وََخسني 

َعَرب قد قَاموا وَكَذلك بَعض كتِب اهلِند وفاِرس يف علِم الَفَلك وكاَن الُعلماُء ال اليوانِن يف اهلَنَدسِة والطّبيعة،ِمن ُكُتِب 
ََِلَك الَوقتالَكبرِي إىل َوَصلت أخباُر َهذا العالِ  ..واإلضافةِ  ِبشرِح َهِذِة الُعلوم وَعَرف أمَر ابِن اهليثِم  ، ااِكِم ِمصَر يف 

النَّفُع يف زايدِة املاِء  لو كُنُت ِبصَر لَعِملُت يف نيلها َعَماًل ََيُصُل ِبهِ " :فقد قاَل ابُن اهليثم. العالِيَة يف الِعراق ومَكانَ َته
وَر إىل مصَونَقِصه فأرسَل إليه احلاِكُم ِِبمِر هللا َوَراََّب به . تقبالهِ فَ َلمَّا وَصَل َخرَج احلاِكُم اِلس. رِ  َلطُلُب منه احلَُ

ُم َمنِصبً ، ُثَّ َوأكَرَمه واِر . ِمن َمناصِب الدَّوَلةا  َوالَّ أكرَب  اجلاِمع اأَلزَهر ويف تِلَك الفرتة ألَّفَ أَقاَم ابُن اهلَيَثم يف ُغرَفٍة ِِبِ
ناِظر"ُوُهَو ِكتابُُه املعروف  ،أعماله العلمية وأمهَّها

َ
َُمُّ أفكارم يف ِعلم الَبَصرايَّت" امل  .الذي ل
لَن قالوا  لكنَّ ابن اهلَيثَِم " أَلجساِم فَ رَتاها إنَّ الَعنَي تُرِسُل الشُّعاعاِت الَبَصرلََّة إىل ا"عاَرَض ابُن اهلَيَثم ُعَلَماَء اليوانِن الذَّ

ََّْوَء َلسُقطُ " :قالَ    ".إىل العنِي فَ رَتام اَضوئي   الُّ نُقطٍة َعَلى اجِلسِم ُشعاعً َعَلى األجساِم َايُث تُرِسُل كُ  إنَّ ال
مِه يف مصر وماَت ابلقاهرَة عاَم أرِبعِمائة وَثالثنَي للهجرة  .عاَش ابُن اهليثِم آِخَر أايَّ

 
 :حيحة مما بني القوسنيالصّ  أختاُر اإلجابة   -0
:نظرلة احلسن بن اهليثم هي_1  

 األجسام فرتسل شعاعا يراهعلى  الضوء يسقطُ  أنّ _ الشعاعات البصرية إىل األجسام فرتاها العني ترسلُ  أنّ )
(فتصدر شعاعا إىل األجسام   على األرض   الضوء يسقطُ  أنّ  _ العني  

:ابن اهليثم شرّح_2  
( األنف_ الفم_  عنيال)   

:ابن اهليثم يف دَ لِ وُ _4  
( اليمن_ إيران_   العراق)   
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:وصلت أخباُر احلسن بن اهليثم إىل ااكم_ 3  
( إيران_  مصر_ اليمن  )  

:من أكرب ُكتب ابن اهليثم_5  
( رؤية الكواكب_ميزان احلكمة _ كتاب املناظ ر )   

 
 :هقال العلماُء عن ابُن اهليثم أنّ _ 6

رجل بعقلية رجال القرن الثاين _رجل بعقلية رجال القرن الواحد وعشرين _ لية رجال القرن العشرينرجل بعق)
 (والعشرين

:أعاله أستخرُج من النصّ  -7  
 ارف جر: العنيِ                َجع تكسري: العلماء

 املَارع من "عارضَ ": لُعارض     اسم جمرور: األجسامِ 
َّوء        كلمة هبا ال قمرلة: احلَور  كلمة هبا ال مشسية: ال

 ضد كلمة "عارضَ ": وافقَ     َجع "منصب": مناصب  
 ضمري متصل: وصلتْ      ضمري منفصل:هو

 ها ابن اهليثم؟ما العلوم اليت ألفَّ في -3
 .كتب  وألّف يف الفلك واهلندسة والطّبيعة

 أي العبارات اآلتية تُعربَّ عن رأي؟ وأيها تكوُن حقيقة  -4
 رأي        حقيقة                                                    

 اقيقة___        الشجرة تُثمر عندما نرولها ابملاء             _1
 ___       رأي   اَا اجتهدُت يف دروسي أجنح               _2
 اقيقة____       ابن اهليثم مؤلف كتاب املناِظر             _ 4
 

 السّ ؤال الثّ اين من درس ))من أدوات الربط(
:بط بني اجلمل  أداة الرّ  ا حتت  أضُع خط   -1  

 1- الفيلم قدمي و لكن ُمسلِّ .
 2-  بينما  كانَ  الفيلم لُعرض على التّ لفاز كنُت أاتبعه ابهتمام.

 4- أخربين عن نتيجتك عندما تذهبُ  إىل اجلامعةِ .
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 3- لبدأُ  الدّ وام املدرسيّ  عندما تصبحُ  السّ اعة السّ ابعة والنّ صف صبااً ا.
 5- أدرُس جيد  ا لالمتحانِ  لذلك أجنُح فيه.

 6- بَِقَي أخي لدرسُ  اىت آخر الليل.
:أمالُ الفراغ ابلكلمة املناسبة -7  

(اللذان_ اللتان _اليت _ الذي _ الالئي   ) 
 1_هذان الالعبان اللذان لشرتكان يف فرلق كرة القدم.

 2_سافرُت إىل أخي الذي لدرس يف لندن.
 4_ل أُغادر املدلنة  اليت أعيش فيها.

 3_جاءت الطالبتان اللتان غابتا أمس.
 .درسّنا يف املرالة العليا الالئيهؤالء املعلمات _5
 .أربُط بني اجلملتني ابسم موصول مناسب كما يف املثال -3
ب   _أ .الطالُب لدُرسون يف املدرسِة الثانولة_ هؤالء ُطالَّ  

.م  الطالب الذلن لدرسون يف املدرسة الثانولةهؤالء ه    
 

الكتاابن أخذُُتما من املكتبة_  حبثُت َعن الكتابني_ ب  
 حبثُت عن الكتابني اللذلن أخذُتما من املكتبة.

الفَتااتن ََتتهداِن يف ُدروِسهما_ الَفتااتن جنحت_ج  
 جنحت الفتااتن اللتان  َتتهدان يف ُدروِسهما .

استعِمل احلاسوَب يف الدِّراسة_ب ال تلعب ابحلاسو _د  
 ال تلعب ابحلاسوبِ  لكن استعمل احلاسوب يف الدراسة.

أكلنا آخر رغيف_أكلنا الطعام كلَّه _ ه  
 أكلنا الطّعام كلَّه اىت آخر رغيف.

 
:ل كّل عبارة مما أييت أقوُل ردَّا مناسًبا: الثالثالسؤال   

 1_جئُت اليوم لزايرُتَك ولكين ل أجُدك.        آسف، اضطررت للخروج مسرعً ا.
ًَ ا ول استطع اجمليء.   2_ِلما ل أتيت معنا أمس إىل افل صدلقنا.    كنتُ  مرل

 4_أعِطين عنوانك, ورقم هاتُِفك.           اسًنا، ولكن سأعطيك الاقا إن شاء هللا. 
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 3_سأل عنَك األستاَ وأنت غائب اليوم.    اق  ا، ماَا قال عين؟
هبتُ  إىل الفصلِ .       استأَُنَك معلمي للذهاب وإاَار احلقيبة.   5_نسيُت اقيبتُ ك يف اندي املدرسة َو

 6_كان ُهناك اجتماع اليوم ِلماَا ل حتَرْ .      كنُت مشغوالُ  وخرجُت مسرُعا. 
(وسائل نقل الركاب والبضائع)درس من :  الرابعؤال السّ   

:أجيُب عن األسئة  اّليت تليها أقرأُ مثّ   
يت فَ َوساِئُل النَّقِل حَتِمُل األَفراَد إىل األماِكِن الَّ . والبَاِئِع ِمن َمكاٍن إىل آَخر هي َعَمليُّة نَقِل األفرادِ : قُل واملواَصالتالنَّ 
واصالِت لن َتكوَن ُهناكَ  َوِبدوِن َوساِئلِ . اليت َيتاجون إلَيها عِ لبَائِ ابم وأتيت هلَُ ، هاب إليهايف الذَّ  بونَ رغَ لَ 

ُ
َتارة   امل

ُدُن وتَ َتطوَّر احلَارة
ُ
 .وبدوِن التُّجارِة َلن تنشأَ امل

واصالُت العامَّة ، الَّيت َلستخدمها أصحاهُبا وُهناك نوعان َرئيسان ِلوساِئل نقل الرُّكَّاب املواصالت اخلاصَّةُ 
ُ
الَّيت ُتدلرها وامل

واصالِت  الرُّكوباكوميَّة ولستخدمها الرُّكاب بعد دفع ُأجوِر  َشرِكات خاصَّة  أو
ُ
وهي َثالثَُة أنواِع َرئيسٍة خلدماِت امل

 .العامة داخِل املدن وكذلك عرَب الِبحار
 

:أكمل العبارات اآلتيه -0  
 1_وسائل نقل الرُّكَّاب نوعان مها مواصالت عامة و مواصالت خاصة.

 2_ املواصالت العامَّة هي اليت تدلرها شركات خاّصة أو اكومية
 4_املواصالت اخلاصة هي اليت لقودها أصحاهبا مثل الّدراجات النارلة.

 3_مفرد وسائل وسيلة
 5_مرادف لرغبون لرلدون

 6_أنواع املواصالت العامة بني املدن و داخل املدن و عرب البحار
ذلك؟ وّضحُ أ. تساعُد املواصالت يف نشأة املُُدنُ  -7  

 املواصالت تنشط التجارة وِبموال التجارة تُبىن املدن.
ا الفرق بني النقل احمللي والنقل الدويل؟م-3  

 النقل احمللي:هو النقل بني املدن وداخل املدن أما النقل النقل الدويل هو الذي لتُم عن طرلق الّسفن.
؟هي وسيلة املواصالت املفضلة لديّ  ما_4  

 ترتك اإلجابة للطالب.
ما هي أسرع وسيلة نقل يف العامل؟_5  

 الطّ ائرة.
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واصالت احلديثة اليت اخرتعتها دولة اإلمارات العربية لتقصري املسافات بني إمارات الدولة؟ما هي وسيلة امل_6  
 اهليربلوب.

 
 التعببري : ابعؤال الرّ السّ  

خر  آ_ هوااييت _  السنة الدراسية _  مهنة والدي_ عنواين _عمري _امسي )نفسي فيها  عن  فُ أعرّ  فقرة يف  -1
(.كتاب قرأته  

 ترتك اإلجابة للطالب.
 

(ما آلية هذة املهنة_ ملاَا أاُب هذة املهنة )يف فقرة قصرية أحتدُث عن املهنة املفَلة لديَّ يف املستقبل  -2  
 ترتك اإلجابة للطالب.

 


