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 مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي األّول –لغري الّناطقني هبا اللغة العربّية 
 _______________:الّتاريخ ______  (  5 )الّصف _________       _________:االسم 

 
 السّ ؤال األوَّل: من درس )  كيف تعرُب الّشارع      (

 :مات  التَّالية  ُمَكوّ ًنا ُُجَلةا ُمفيدةا ُب الكلتّ أُر  : أّوالا 
  هذه -َكبريٌَة   –مديَنٌة 

 .كبريةٌ  هذه مدينة ٌ 
راجات   التَّالميذ -يَرَكُب  –الدَّ

 .يركب الّتالميذ الّدراجات
 ََيِمُل  - هوَ  –ّصّفارة 

  .هو َيمُل صفارة
 : أُترجُم إىل الّلغة اإلجنليزيّة :اثنياا

Translate الكلمة 
Man          َرُجل 

Blind        أعمى 
Zebra cross شاة

ُ
 ُعبور امل

 
 (    األسد اهلارب)    من درس  :الّسؤال الثّانّ 

        أّوالا : أُر تّ ُب الكلمات  التَّالية  ُمَكوّ ًنا ُُجَلةا ُمفيدةا :
 ّهذه  –احلَيواانِت  –َحديَقُة 

  .هذه حديقة احليواانت
  يَ َتَسلَُّق  –األوالد  –األشجار 

 .يتسّلق األوالد األشجار
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  اأَلَسدَ  -يَفَتُح  –الَقَفص 
.يفتح األسد القفص   

 : أُترجُم إىل الّلغة اإلجنليزيّة :اثنياا
 

Translate الكلمة 
HUGE  َضخم 

NIGHT   ٌليل 
NEWSPAPER جريدة 

 

ُل بنَي اجلزء  األوَّل  ومايناسبُه يف اجلُزء الثّان :  اثلثاا: َأص 
 البنت                               تطرُي فوَق املَطار  
  اأَلَسُد                               ََيري يف املَلعب  

 ألعمىُتساعُد الرَُّجَل ا        الَوَلُد                                 
ائ َرُة                              يَناُم يف الغابَة  الطّ   

 
 ر ابعاا : املفاهيم الّلغوية :

 أمألُ الفراغات مبا يناسب: 
 1- هذا طالٌب ُُمَتهٌد .                                                                                    )  هذا – هذه – مها   (
 2- يستمُع  وسيم     إىل الرَّاديو.                                                        )   عن – إىل – يف    (

ّبتان .                                                                )  مها - هم – هو   (     3-     مها       ّلميذاتن مّر
 4جتلُس  البنتُ        على      املِقَعدِ . .                                                        )   يف – عن – على (

 5-          هي            فَتاٌة ََجيَلةٌ .                                                      )  هو – هي – مها   (  
 

(  اليوم الّرايضي  )من درس :الث الثّ ؤال السّ   
 أّوالا : أُر تُب الكلمات  التَّالية  ُمَكوّ ًنا ُُجَلةا ُمفيدةا  :

دَرَسِة 
َ

َملَعبُ  -هذا  –امل  
  .هذا ملعب املدرسة 
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لَعِب  –َوَسِط 
َ

يف  –الُكَرة  –امل  
 .الكرة يف وسط امللعب 

 
 : أُترجُم إىل الّلغة اإلجنليزيّة: اثنياا

 

Translate الكلمة 
FOOTBALL كرة القدم 

PROGRAM برانمج 
SWIMMING  ِسباحة 

 
 اثلثاا : أقرأُ وأُلوّ ُن :

 املظلة محراء – املعطف أسود - الشّ جرة بنّية - القبعة صفراء
 

 
ُل بني الكلمتني املتناسبتني ل ُتَكّون عبارة :  رابعاا: أص 

 ُغرفة                              طعام
 حقيبة                             ُمرور

 ُكرة                               َتصوير
املالهي                      آلة            

 إشارة                              نَوم
 قائمة                              َيد

مَقد                            مدينة   


